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z  wielką przyjemnością zapraszam do lektury drugiego nume-
ru  dwumiesięcznika  „Ochrona  i  Bezpieczeństwo  obiektów 
i  biznesu”,  który  trafia  do  naszych  czytelników  w  tym  tak 

trudnym  czasie  ograniczeń  wynikających  z  trwającej  pandemii 
COVID-19. Czas obecnego kryzysu humanitarnego pociąga za sobą 
wiele  implikacji  społeczno-gospodarczych.  Stan  izolacji  i  pracy 
zdalnej  jest  dla  nas wszystkich wielkim wyzwaniem,  szczególnie 
w obszarze życia gospodarczego. Wiele firm, aby przetrwać na tak 
trudnym rynku zostało zmuszonych do spowolnienia lub czasowe-
go  zawieszenia  działalności.  Przedsiębiorcy walcząc  o  przetrwa-
nie usiłują skorzystać z tarczy antykryzysowej, zmniejszać koszty, 
a także modyfikować swoją dotychczasową działalność, aby spro-
stać  obecnym  wyzwaniom  oraz  potrzebom  rynku.  Prowadzący 
biznes śledząc potrzeby  rynku  i  sytuację gospodarczą starają się 
nie  tracąc wypracowanej  pozycji  rynkowej modernizować  swoje 
produkty do aktualnego zapotrzebowania. Mierzą się też z nowymi 
wyzwaniami jakimi są e-praca i zagrożenia z wiązane z cyberata-
kami. Aktualna sytuacja nie oszczędza także rynku wydawniczego 
i tym samym naszego tytułu. Informuję, że mimo wielu przeciwno-
ści utrzymujemy dotychczasową tematykę i jeszcze z większym za-
angażowaniem będziemy publikowali artykuły autorstwa wysokiej 
klasy  praktyków,  ekspertów,  naukowców  z  zakresu:  organizacji, 
zarządzania, prawa, zapewnienia ciągłości działania, efektywnego 
wykorzystywania nowych technologii,  tworzenia planów i proce-
dur  ochrony  oraz  bezpieczeństwa,  projektowania  oraz  instalacji 
systemów,  upowszechniania  świadomości  aktualnych  zagrożeń, 
propagowaniu praktycznej wiedzy  z  zakresu  zarządzania bezpie-
czeństwem  i ochroną, wykorzystywania nowoczesnych urządzeń 
i technologii, optymalnego projektowania, instalacji i eksploatacji 
systemów oraz urządzeń służących do wykrywania oraz sygnaliza-
cji zagrożeń pożarowych oraz urządzeń wykorzystywanych do kon-
troli dostępu, monitoringu wizyjnego, narzędzi i systemów ochro-
ny osobistej, terenu i infrastruktury itp. Nasi autorzy będą dotykać 
aktualnych  tematów  i  zagrożeń.  Podążając  za  potrzebami  rynku 
intensywnie  pracujemy  nad  nowymi  możliwościami  szerszego 
dotarcia do naszych czytelników tak powszechnie dziś wykorzysty-
waną drogą elektroniczną. Ponieważ przedsięwzięcia w których co 
roku braliśmy czynny udział lub byliśmy współorganizatorami zo-
stały odwołane, pracujemy nad wdrożeniem innych form spotkań 
z przedstawicielami branż i środowisk naukowych, które daje sieć. 
O  wynikach  prowadzonych  prac  będziemy  informowali  naszych 
czytelników na bieżąco. 

W prezentowanym numerze nasi autorzy przedstawiają tema-
ty związane z branżą lotniczą przybliżając zagadnienia nieprzewi-
dywalnych  zdarzeń,  wypadków,  katastrof,  czyli  „teorii  Czarnych 

Łabędzi”  w  lotnictwie  cywilnym.  Organizacji  pracy  personelu 
pokładowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa na po-
kładzie  statku  powietrznego.  Znanego  dostawcy  zaopatrzenia 
portu lotniczego jako ułatwienia dla firm dostarczających zaopa-
trzenie  lotniska.  Dronów  i  możliwości  ich  aktualnego  wykorzy-
stania w  różnych obszarach. W osobnym tekście przedstawiona 
została  także  prawna  analiza  aktualnego  stanu  i  planowanych 
regulacji dot. użycia dronów, wymaganych uprawnień, zezwoleń, 
odpowiedzialności. Natomiast w zakresie zarządzania biznesem 
przedstawiony  został  jakże  dziś  aktualny  temat  prowadzenia 
działalności  gospodarczej  w  czasach  niepewności  w warunkach 
wielu  zmiennych.  Omawiamy  również  istotny  element  Ciągłości 
Działania każdej nowoczesnej firmy, element procesu tak ważne-
go w dzisiejszych okolicznościach, który pozwala przetrwać firmie 
w najtrudniejszych okolicznościach i wybrnąć z kłopotów – Zarzą-
dzanie  Kryzysowe. W  dobie  dzisiejszych  zagrożeń  będzie można 
zapoznać się z tematem bardzo istotnym w obecnej sytuacji cyber-
bezpieczeństwa jakim jest konieczność podnoszenie świadomości 
użytkowników korzystających z sieci. Szczególnie, że ofiarą ataków 
hackerskich może  stać  się każdy  z nas, natomiast  skutki ataków 
będą najbardziej dolegliwe dla licznego dziś grona pracodawców 
i  pracowników wykonujących  e-pracę.  Poruszony  został  również 
temat dość istotny w dzisiejszej dobie zagrożeń dla ludności cywil-
nej. Autor artykułu przeprowadził analizę stopni alarmowych obo-
wiązujących w RP, a szczególnie w zakresie trudności w odbiorze 
społecznym ich znaczenia i skali zagrożenia. W przedmiocie ochro-
ny osobistej,  która w dobie  każdego narastającego kryzysu  staje 
się  coraz  bardziej ważna,  autor  przedstawił  kilka  fachowych  rad 
na temat wyboru pierwszego pistoletu. W ramach jak zawsze pu-
blikowanych tematów związanych z aspektami technicznymi nasi 
specjaliści praktycy przybliżyli kilka interesujących tematów zwią-
zanych z ochroną przeciwpożarową. Autor podjął temat systemu 
ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach tzw. systemów DSO. Na-
tomiast w zakresie ochrony dynamicznej obiektu przedstawiono 
na przykładzie  systemu penitencjarnego, możliwości  zastosowa-
nia nowoczesnej techniki. W osobnych tekstach przedstawione zo-
stały również tematy związane z systemami kontroli dostępu oraz 
rozwojem nowych technologii w systemach dozoru wizyjnego. 

Wspólnie  z  zespołem redakcyjnym gorąco zachęcam do za-
poznania  się  z  przedstawioną  tematyką  i  informacjami,  życząc 
owocnej i przyjemnej lektury. Ponieważ wiem, że wśród naszych 
czytelników jest wielu przedstawicieli służb,  instytucji oraz firm 
pracujących na pierwszej linii frontu walki z COVID-19 chciałbym 
serdecznie podziękować  i wyrazić wielki szacunek za  ich wyjąt-
kową ciężką i niebezpieczną pracę, poświęcenie, zaangażowanie 
i determinację w walce o nasze życie i zdrowie. 

Korzystając  z  okazji  życzę  zdrowia  i  odporności  mając  na-
dzieję, że po pokonaniu wszystkich aktualnych trudności powró-
cimy  do  normalnego  życia  i  dotychczas  wykonywanej  pracy  –  
# wszystko będzie dobrze. 

Robert Mościcki
Redaktor Naczelny

Szanowni
Czytelnicy, 
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W CZASACH KRYZYSU WYWOŁANEGO PRZEZ KORONAWIRUS, 
BOSCH DALEJ STAWIA NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE 
I OCHRONĘ KLIMATU

Przygotowania do stopniowego wznawiania produkcji

�� Szybki test na COVID-19 z analizatorem Vivalytic
�� Produkcja masek ochronnych i środków dezynfekcyjnych
�� Sytuacja  ekonomiczna  2020:  recesja  spowodowana  kryzy-

sem wywołanym przez koronawirus negatywnie wpływa na 
perspektywy

�� Neutralny bilans emisji CO2: globalne cele klimatyczne kon-
cernu zaplanowane na rok 2020 zostaną zrealizowane

�� Nowy obszar działalności: usługi doradcze w obszarze emisji 
CO2 – wspieranie neutralności klimatycznej gospodarki

�� Ofensywa  technologiczna: krok w stronę gospodarki wodo-
rowej

�� Rok finansowy 2019: obroty: 77,7 mld euro, operacyjny EBIT: 
3,3 mld euro

Stuttgart  –  Firma  Bosch  przygotowuje  się  do  stopniowego 
wznowienia produkcji, która została w tym miesiącu wstrzymana 
w prawie 100 zakładach koncernu na całym świecie. „Realizacja 
niezawodnych dostaw to nasza odpowiedź na powoli odradzają-
cy się popyt naszych klientów. Poprzez te działania chcemy przy-
czynić się do jak najszybszego powrotu gospodarki do normalno-
ści”– powiedział

dr Volkmar Denner, Prezes zarządu Robert Bosch GmbH, na 
konferencji  poświęconej  prezentacji  wyników  firmy  za  ubiegły 
rok. „Naszym celem jest skoordynowany rozruch produkcji i za-
bezpieczenie łańcuchów dostaw, szczególnie w branży motoryza-
cyjnej. Udało się nam to już osiągnąć w Chinach. Około 40 tamtej-
szych zakładów Bosch wznowiło produkcję, a  łańcuchy dostaw 
odzyskały  stabilność.  Pracujemy  intensywnie,  aby  osiągnąć  to 
samo w pozostałych regionach naszej działalności” – dodaje.

Aby start produkcji był udany, koncern podejmuje liczne dzia-
łania, których celem  jest zapewnienie pracownikom odpowied-
niej  ochrony  przed  koronawirusem.  Bosch  angażuje  się  także 
w działania prowadzone wspólnie z klientami, dostawcami, wła-
dzami i przedstawicielami pracowników.

Wkład w zahamowanie pandemii

„Wszędzie, gdzie  jest  to możliwe, chcemy wykorzystywać naszą 
wiedzę i umiejętności, by pomagać w hamowaniu pandemii, np. 
poprzez  oferowanie  naszego  nowo  opracowanego  szybkiego 
testu  COVID-19  oraz  analizatora  Vivalytic”  –  powiedział  Prezes 
koncernu Bosch, Volkmar Denner. „Popyt na to rozwiązanie jest 
bardzo duży. Robimy wszystko, aby znacząco zwiększyć produk-
cję  –  w  tym  roku  będzie  ona  pięć  razy  większa  od  pierwotnie 
planowanej” dodał Denner. W 2020 roku Bosch zamierza wypro-
dukować ponad milion szybkich testów, w kolejnym roku ma ich 
być trzy miliony. Początkowo analizator Vivalitic ma być stosowa-
ny przede wszystkim w szpitalach  i gabinetach  lekarskich,  jako 
uzupełnienie  testów  laboratoryjnych.  Będzie  wykorzystywany 
głównie do  celów ochrony personelu medycznego, dla  którego 

szybki  wynik  testu  ma  decydujące  znaczenie.  Szybki  test  jest 
już  dostarczany  do  klientów w  Europie,  ze  statusem  „research 
use  only”  i można  go  stosować  po  przeprowadzeniu walidacji. 
Bosch spodziewa się uzyskać certyfikat europejskiego znaku CE 
do końca maja. Jednocześnie w końcowej fazie prac badawczo-
-rozwojowych  znajduje  się  jeszcze  szybszy  test,  który  pozwoli 
na niezawodne wykrywanie choroby COVID-19 w czasie poniżej 
45 minut. „Działania w tym obszarze są w pełni zgodne z moty-
wem  przewodnim  naszej  działalności:  „Technologia  bliżej  nas” 
– stwierdził Denner.

Dodatkowo Bosch  rozpoczął  już produkcję masek ochron-
nych. Już  teraz 13 zakładów w dziewięciu krajach, od Bari we 
Włoszech,  przez  Bursę  w  Turcji,  aż  do  Anderson  w  USA,  pro-
dukuje  tego  rodzaju maski  na  lokalne  potrzeby.  Przedsiębior-
stwo przygotowuje też obecnie dwie w pełni zautomatyzowane  
linie  produkcyjne  w  zakładzie  Stuttgart-Feuerbach,  a  kolejne 
linie powstaną w niemieckim Erbach oraz w Indiach i Meksyku. 
„Nasz  dział  budowy  maszyn  specjalistycznych  w  ciągu  tylko 
kilku  tygodni  przygotował  projekt  odpowiedniej  linii  produk-
cyjnej” – powiedział Denner. Bosch bezpłatnie udostępnił plany 
konstrukcyjne  tej  linii  innym firmom. Koncern może produko-
wać dziennie w sumie ponad 500 000 masek. Maski mają służyć 
pracownikom Bosch w fabrykach na całym świecie do ochrony 
przed  koronawirusem. Mają  być  także  udostępniane  podmio-
tom  zewnętrznym.  Warunkiem  jest  uzyskanie  odpowiednich 
zezwoleń w poszczególnych krajach. Dodatkowo Bosch produ-
kuje tygodniowo 5 000 litrów środka dezynfekcyjnego w Niem-
czech  i  USA,  aby  zapewnić  zaopatrzenie  swoich  pracowników 
w amerykańskich i europejskich zakładach. – „Zaangażowanie 
naszych pracowników w te działania zasługuje na najwyższą po-
chwałę” – powiedział Denner.

Więcej informacji na stronie www.bosch-press.pl
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BEZPIECZEŃSTWO | STRATEGIA BEZPIECZNEGO BIZNESU  

W eszliśmy  w  okres  głębokich 
przemian,  niepewności  i  bra-
ku  stabilizacji,  co  w  oczywisty 

sposób  utrudnia  racjonalne  planowanie 
działalności  biznesowej.  Dotyczy  to  nie 
tylko dużego biznesu, działającego na po-
ziomie  międzynarodowym,  ale  i  małych 
i  średnich  przedsiębiorstw  –  w  czasach 
globalizacji  trudno  jest  mówić  o  jakich-
kolwiek niszach zapewniających ochronę 
przed wpływem warunków zewnętrznych. 
Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę ze 
strategicznego  punktu  widzenia?  Warto 
zwrócić uwagę na szereg z nich.

Po  pierwsze  –  brexit  i  jego  faktyczne 
konsekwencje.  Okres  przejściowy  będzie 
trwał do końca bieżącego roku. Szczegóło-
we warunki współpracy gospodarczej po-
między Zjednoczonym Królestwem a Unią 
Europejską (a zatem i Polską) mają zostać 
określone w odrębnej umowie, której tre-
ści są obecnie przedmiotem negocjacji, by 
nie powiedzieć sporów między stronami. 
Warunki  te  (np.  cła,  przepływ  towarów, 
usług etc.) pozostają zatem nieznane.

Po drugie – to ekspansja gospodarcza 
Chin w Europie, a przede wszystkim reali-
zacja planu Pasa  i  Szlaku, mającego  stać 
się współczesnym odpowiednikiem staro-
żytnego  i średniowiecznego Jedwabnego 
Szlaku.  Niezależnie  od  tego  czy  Polska 

znajdzie się formalnie jako punkt na Pasie 
i Szlaku chiński biznes już zaczyna badać 
możliwości  funkcjonowania  w  naszym 
kraju. Dla polskich przedsiębiorców – tak-
że z szeroko rozumianej branży security – 
oznacza to dwie rzeczy: konieczność pod-
jęcia decyzji o współpracy (a nie będzie to 
decyzja prosta) oraz pojawienie się konku-
rencji – ekspansywnej, z dużymi zasobami 
finansowymi i dobrze zorganizowanej. Ty-
tułem  przykładu można wskazać  na  roz-
wój chińskich systemów CCTV wraz z sys-
temem rozpoznawania twarzy. Będziemy 
z nich w przyszłości korzystać? Dodać do 
tego należy jeszcze uwagę o bardziej ogól-
nym charakterze odnoszącą się do wybo-
rów strategicznych – Unia Europejska jako 
całość  (a  również  poszczególne  państwa 
członkowskie)  powoli  staje  wobec  ko-
nieczności  znalezienia  swojego  miejsca 
w  świecie,  w  którym  zaczyna  się  walka 
o globalną dominację pomiędzy Chinami 
a USA. Dotyczy to także Polski i polskiego 
biznesu. Wiele tu niewiadomych i znaków 
zapytania,  choćby  o  gospodarcze  relacje 
pomiędzy Pekinem a Moskwą. Czy Chiny 
zamierzają  wykorzystać  Rosję  i  np.  Bia-
łoruś w  charakterze  gospodarczej  bramy 
do Europy?  Jakie w  tym układzie będzie 
miejsce  polskiego  biznesu?  To  kwestia 
przyszłości, ale – jak wszystko na to wska-

zuje  – niezbyt odległej; warto o  tym my-
śleć już dziś, by nie dać się zaskoczyć no-
wymi warunkami. Przykładem niech służy 
międzynarodowy spór o zbudowanie sieci 
5G w oparciu o systemy wytwarzane przez 
koncern Huawei. 

Po  trzecie  –  stary  problem  Bliskiego 
Wschodu, który od lat przypomina beczkę 
z prochem. Tu nie ma się co rozpisywać, bo 
rzecz jest oczywista – ceny ropy naftowej!

Po czwarte –  relacje  z Rosją. Zostaw-
my  w  tym miejscu  na  boku  kwestie  po-
lityczne,  choć  przecież  to  one  rzutują 
przede wszystkim  na współpracę  gospo-
darczą.  Rosja  to  rynek  zbytu,  a  rosyjskie 
firmy  –  potencjalni  partnerzy  biznesowi. 
Jak  polityka  wpłynie  w  tym  zakresie  na 
współpracę gospodarczą?

Po  piąte  –  demografia.  Nie  ma  co 
ukrywać:  Polska  kolejny  rok  odnotowuje 
ujemny  przyrost  naturalny,  spada  liczba 
osób w wieku produkcyjnym,  rośnie  licz-
ba  emerytów  –  starzejemy  się  jako  spo-
łeczeństwo.  Jaki  będzie  kształt  systemu 
emerytalnego? Na  ile będzie on obciążał 
przedsiębiorców?  Jak  wpłynie  to  na  ry-
nek pracy? Temat sam w sobie: imigracja 
a branża security. Chodzi przecież nie tyl-
ko o pracowników ochrony szczebla pod-
stawowego,  lecz  także  o  specjalistów  na 
wyższych stanowiskach, którzy muszą  le-
gitymować się nie tylko stosownymi, we-
ryfikowalnymi umiejętnościami  i wiedzą, 
lecz niejednokrotnie również poświadcze-
niem  bezpieczeństwa,  umożliwiającym 
dostęp do informacji chronionych.

Po  szóste  –  konsekwencja  zmian  kli-
matycznych.  Mowa  nie  tyle  o  ciepłych 
zimach, upalnych latach, suszach, nawał-
nicach etc. Z punktu widzenia biznesu to 
kwestia  choćby  dostępu  do  energii  elek-
trycznej,  nakładów  na  ochronę  środowi-
ska,  nowych wymogów prawnych w  tym 
zakresie. Jest nad czym myśleć.

Po  siódme  –  konsekwencje  nieusta-
jącej  rewolucji  technologicznej.  Rozwój 
technologii wydaje  się nie mieć końca,  to 
co  jeszcze  rok  temu było szczytem nowo-
ści, dziś wydaje  się  trącić myszką. Co nas 
czeka w najbliższej przyszłości? Przesiadka 
do  samochodów  elektrycznych  czy  z  na-
pędem wodorowym? Wprowadzenie CCTV 
z systemami rozpoznawania twarzy? Nowe 
zagrożenia  z  cyberprzestrzeni?  Dotrzymy-
wanie  kroku  technologii  to  bardzo  kosz-

BIZNES W CZASACH NIEPEWNOŚCI
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towna rzecz  i  tu pojawia się kluczowe py-
tanie – czy zawsze jest to konieczne? Jaka 
jest  wartość  dodana  nowego  urządzenia/
systemu – warta swojej ceny? To nie tylko 
pytanie do dyrektorów finansowych.

Po ósme – to groźba zwolnienia gospo-
darki. Inflacja już rośnie, optymizmu wśród 
przedsiębiorców  jakby  trochę mniej.  Ten 
czynnik trzeba wziąć pod uwagę, dla każ-
dego przedsiębiorcy to oczywiste.

Wreszcie  –  Czarne  Łabędzie.  Nie,  nie 
pomyliłem  branż.  To  określenie  oznacza 
coś  o  czym  nie  wiemy,  że  istnieje,  a  na-
wet  nie  przypuszczamy,  że  istnieć może. 
Pojawienie  się  Czarnego  Łabędzie  jest 
zatem  dla  nas  zaskoczeniem,  a  sam  fakt 
możliwości pojawienia się go stanowi nie 
tylko  o  nieprzewidywalności,  lecz  także 
o  niepewności,  w  jakiej  przychodzi  nam 
działać  i  planować  swoje  działania  na 
przyszłość.  To  zjawiska  nietypowe,  po-
nieważ wykraczają poza domenę naszych 
zwykłych  oczekiwań  jako,  że  żaden  ele-
ment przeszłości nie wskazuje dokładnie 
na możliwość jego zaistnienia. Wywierają 
one z reguły znaczący wpływ na rzeczywi-

stość i zdarzają się coraz częściej, bowiem 
świat  jest  coraz bardziej  skomplikowany, 
a  wydarzenia  które  śledzimy  i  analizuje-
my  przestały  występować  zgodnie  z  do-
tychczasową logiką. To także warto wziąć 
po uwagę zastanawiając się – choć brzmi 
to  jak  sprzeczność  sama  w  sobie  –  czy 
jest  coś  takiego,  o  czym  nie  wiemy,  że 
nie  wiemy.  To  słynne  określenie  amery-
kańskiego  sekretarza  obrony  Donalda 
Rumsfelda ma swoje obywatelstwo także 
w biznesie. Przykład Czarnego Łabędzia? 
Gdy piszę  te  słowa właśnie go oglądamy 
w  pełnej  krasie:  jest  pandemia  wywoła-
na przez  koronawirus  z Wuhan o  nazwie  
2019-nCoV.  Czy  jego  następca  może  po-
jawić  się  w  Europie?  A  w  Polsce?  Jak  to 
wpłynie na gospodarkę, na firmę? To nie 
są  abstrakcyjne  pytania  zadawane  sobie 
przez znudzonych analityków.

Czynników jest zatem multum, a prze-
cież  wymienione  powyżej  zostały  zaled-
wie zarysowane; ich lista jest niezamknię-
ta. Przedsiębiorca, który stwierdzi – mnie 
to  nie  dotyczy,  jakiż  wpływ  może  mieć 
polityka gospodarcza Pekinu na  funkcjo-

nowanie  mojej  firmy  –  właśnie  postawił 
pierwszy krok w złym kierunku.

Ponury obraz? Funkcjonowanie w wa-
runkach  niepewności  i  braku  stabilności 
jest  zadaniem  bez  wątpienia  trudnym. 
Nie ma tu jednej recepty. Konieczne w ta-
kiej sytuacji jest wyodrębnienie w ramach 
strategii tych czynników, które mogą oka-
zywać  wpływ  na  działalność  biznesową 
w  danym  okresie, monitorować  je,  przy-
gotować  zawczasu  warianty  reakcji  i  pa-
miętać o Czarnych Łabędziach. 

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz 
Profesor Wyższej  Szkoły Policji w Szczytnie.  Kie-
rownik  Pracowni  Walki  Informacyjnej  Centrum 
Badań  nad  Ryzykami  Społecznymi  i  Gospodar-
czymi Collegium Civitas. Członek Rady Naukowej 
Europejskiego  Stowarzyszenia  Nauk  o  Bezpie-
czeństwie.  Przewodniczący  Rady  Naukowej  cza-
sopisma naukowego „Securitologia" 

Drodzy czytelnicy, 

ponieważ  w  tym  roku  przypada  30  rocznica  stworzenia 

w  naszym  kraju  struktur  demokratycznego  państwa  zaj-

mujących  się między  innymi  przeciwdziałaniem  zagroże-

niom  terroryzmem  międzynarodowym,  z  przyjemnością 

informuję,  że  jesienią  tego  roku  zostanie  wydany  numer 

specjalny naszego tytułu „Terroryzm”. W tym wydaniu znaj-

dą  Państwo  artykuły  będące  osobistymi  wspomnieniami 

osób bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie i służbę 

w  strukturach  państwowych  do  których  zadań  należało 

między innymi przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem 

międzynarodowym. O pracach nad wydaniem specjalnym, 

jego szczytnym celu, autorach i nakładzie a także dacie pu-

blikacji będziemy już niedługo szerzej informować naszych 

czytelników na  łamach periodyka Ochrona  i  Bezpieczeń-

stwo oraz na naszej stronie internetowej. 

Robert Mościcki 
Redaktor Naczelny wydania specjalnego „Terroryzm”



ZARZĄDZANIE | BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

6      2/2020      

S ystemy  ostrzegania  i  alarmowa-
nia  to  jedne  z  najważniejszych 
elementów  bezpieczeństwa  słu-

żące  zbiorowej  ochronie  zdrowia  i  życia. 
O  ich  skuteczności  i  potrzebie  stosowa-
nia  świadczy  fakt,  że  od  lat wdrażane  są 
też  lokalnie, nawet w skali pojedynczego 
budynku.  W  tym  przypadku,  podawane 
sygnały  mają  zazwyczaj  ściśle  określone 
znaczenie powiązane z funkcją i przezna-
czeniem  danego  obiektu.  Zwyczajowo 
stosowanym  rozwiązaniem  jest  rozpo-
wszechniony w placówkach oświatowych 
radiowęzeł  („dzwonek  szkolny”),  któ-
ry  służy  do  przekazywania  specjalnych 
sygnałów  i  komunikatów  społeczności 
szkolnej.  Jednak  to  ochrona  przeciwpo-
żarowa wyznaczyła w omawianej dziedzi-
nie  nowe  standardy  i  określiła  kierunek 
rozwoju  systemów  ostrzegania  i  alarmo-
wania.  Sygnały  alarmowe  i  komunikaty 
ostrzegawcze  są  przekazywane  użytkow-
nikom  budynku,  aby  mogli  oni  powziąć 
informację  o  zagrożeniu  i  w  odpowiedni 

sposób  zareagować,  a  tym  samym  unik-
nąć uszczerbku na zdrowiu lub utraty ży-
cia.  W  praktyce  wdrożone  w  budynkach 
przeciwpożarowe systemy alarmowe wy-
korzystywane  są  nie  tylko  w  przypadku 
wykrycia  pożaru,  ale  również  innego  ro-
dzaju zagrożeń. Po ogłoszeniu jak również 
odwołaniu alarmu należy zastosować się 
do kliku fundamentalnych zasad, z który-
mi  powinni  być  zaznajomieni  stali  użyt-
kownicy  budynku  i  w  miarę  możliwości 
inne  osoby w  nim  przebywające.  Przede 
wszystkim nie należy poddawać się lęko-
wi  i panice – stanom naturalnym w sytu-
acji zagrożenia i kryzysu. Powinno się uni-
kać rozpowszechniania niesprawdzonych 
informacji.  Ważne  jest  nieuleganie  presji 
otoczenia,  rozsądne  myślenie  i  logiczne 
działanie.  W  standardowych  warunkach 
w razie ogłoszenia alarmu należy:
�� zastosować się do instrukcji i wskazó-

wek zawartych w ogłaszanych komu-
nikatach;

�� przerwać wykonywane czynności;

�� sprawdzić,  czy  alarm  dotarł  do  osób 
znajdujących się w sąsiedztwie;

�� odpowiednio się ubrać;
�� wyłączyć  urządzenia  elektryczne, 

w  pomieszczeniach  kuchennych  do-
datkowo odciąć dopływ gazu lub wy-
gasić paleniska;

�� zabrać  dokumenty  osobiste  i  środki 
opatrunkowe;

�� w  strefie  zadymienia  zabezpieczyć 
drogi oddechowe, twarz i skórę;

�� zamknąć  okna  i  drzwi  oraz  opuścić 
budynek;

�� udać  się  do  wyznaczonych  miejsc 
zbiórki;

�� pomóc słabszym, chorym  i niepełno-
sprawnym;

�� bezwzględnie  podporządkować  się 
poleceniom służb ochronnych i kieru-
jącego  ewakuacją  lub  akcją  ratowni-
czo-gaśniczą.
Rozpowszechnianie  informacji o zasa-

dach  postępowania  na  wypadek  pożaru 
i  wdrożonych  w  tym  kierunku  procedur 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 
PRZECIWPOŻAROWYM 
W BUDYNKACH. SYSTEMY 
OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH

Fot. 1. Przykład obrazkowej instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia



ZARZĄDZANIE | BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

    2/2020      7

działania jest obowiązkiem właściciela lub 
zarządcy  obiektu.  Najważniejsze  informa-
cje  są  zapisane  w  instrukcji  bezpieczeń-
stwa pożarowego i instrukcji postępowania 
na  wypadek  pożaru.  Wytyczne  odnośnie 
postępowania w sytuacji zagrożenia mogą 
być przedstawione za pomocą prostej for-
my  graficznej  (rysunkowej)  i  dodatkowo 
umieszczone w widocznym miejscu w bu-
dynku (Fot. 1.) 

Techniczne rozwiązania 
wspierające ostrzeganie 
i alarmowanie

Projektując  systemy  ostrzegawcze  w  bu-
dynku  należy  uwzględnić  wszystkie 
czynniki,  które  wpływają  na  transmi-
sję  nadawanych  sygnałów  w  tym  układ 
funkcjonalno  –  przestrzenny  i  warunki 
architektoniczne  obiektu.  Przekazywane 
sygnały  powinny  być  wyraźne  i  zrozu-
miałe  dla  wszystkich  użytkowników  bu-
dynku  niezależnie  od miejsca,  w  którym 
się  znajdują.  Szczególną  uwagę  należy 
poświęcić  bezpieczeństwu  osób  niepeł-
nosprawnych.  Ograniczenia  systemów 
dźwiękowych w tym zakresie kompensują 
m.in.  sygnalizatory  optyczne,  które  opi-
sano niżej. Sprzętem o relatywnie długiej 
tradycji  stosowania  celem  ostrzegania 
i  alarmowania  lokalnych  społeczności 
i  użytkowników  budynków,  są  syreny 
ręczne,  megafony,  dzwonki,  gongi,  któ-
re  dziś  w  większości  przypadków  pełnią 
rolę  sprzętu  zastępczego.  Współcześnie 
najczęściej  wdrażanym  rozwiązaniem 
technicznym  służącym  ostrzeganiu  osób 
w budynkach  o  zagrożeniach  jest  dźwię-
kowy  system  ostrzegawczy  (DSO).  Sys-
tem  „DSO”  umożliwia  rozgłaszanie  sy-
gnałów  ostrzegawczych  i  komunikatów 
głosowych w obiekcie: automatycznie po 
otrzymaniu sygnału z  systemu sygnaliza-
cji pożarowej  lub po wysterowaniu przez 
operatora. W skład DSO wchodzi centrala 
wraz  z mikrofonem  (alarmowym),  zasila-
cze,  linie  głośnikowe  wraz  z  głośnikami 
oraz  modułami  kontroli  linii.  Programo-
wanie DSO może być  różne w  zależności 
od  potrzeb.  Najważniejszym  kryterium 
konfiguracji  tych  systemów  jest  spełnie-
nie warunku  słyszalności  i  zrozumiałości 
nadawanych dźwięków. Na zrozumiałość 
mowy ma wpływ kilka czynników: predys-
pozycje nadawcy (akcent, wady wymowy, 
tempo, intonacja, nieumiejętność obsługi 
mikrofonu w tym niewłaściwy odstęp ust 
od mikrofonu) oraz dobór poszczególnych 
elementów  systemu  (poziom  dźwięku, 
zniekształcenia  sprzętu  elektroakustycz-

nego  i  głośników).  W  miejscu  zamonto-
wania  mikrofonu  poziom  szumu  tła  nie 
powinien przekraczać 70 dB. Komunikaty 
można  nadawać  w  całym  budynku  lub 
tylko w  zadanej  strefie nagłośnienia.  Po-
mimo  wszechstronności  dźwiękowego 
systemu ostrzegawczego jego stosowanie 
jest  wymagane  wyłącznie  w  wybranych 
obiektach  użyteczności  publicznej  prze-
znaczonych dla dużej liczby osób jak: 
�� wielkopowierzchniowe  budynki  han-

dlowe lub wystawowe;
�� sale widowiskowe i sportowe;
�� kina i teatry; 
�� szpitale i sanatoria; 
�� budynki  użyteczności  publicznej  wy-

sokie oraz wysokościowe  i analogicz-
ne zamieszkania zbiorowego o liczbie 
miejsc noclegowych powyżej 200;

�� stacje  metra,  stacje  kolei  podziem-
nych oraz dworce i porty, przeznaczo-
ne  do  jednoczesnego  przebywania 
powyżej 500 osób.
W obiektach wyposażonych w dźwię-

kowy system ostrzegawczy nie stosuje się 
innych  urządzeń  akustycznych  służących 
do  alarmowania  użytkowników,  poza 
opcjonalnym  sprzętem  na  użytek  pra-
cowników ochrony. Każde źródło dźwięku 
dystrybuowanego  w  budynku  powinno 
być  automatycznie  wyciszane  na  czas 
nadawania komunikatów ostrzegawczych 
i alarmowych. Dlatego w centrach handlo-
wych bardzo często do dystrybucji dźwię-
ku  z  rozgłośni  radiowych  wykorzystuje 
się istniejącą sieć głośnikową DSO. Dzięki 
temu nadawane komunikaty są słyszalne 
i odbierane jako priorytetowe. 

Dostępne  na  rynku  głośniki  moż-
na  z  łatwością  dostosować  do  aranżacji 
i  wystroju  wnętrz.  Dostępne  konstrukcje 

umożliwiają  montaż  na  ścianach,  pod 
stropem lub jako wiszące.

Głośnik sufitowy (Fot. 2.) może zostać 
zamontowany  również  nad  sufitem pod-
wieszanym, dzięki czemu pozostanie nie-
widoczny.

Kolejnym  przykładem  są  głośniki 
ścienne o płaskiej konstrukcji. Dzięki kom-
paktowej budowie mogą być montowane 
nawet w wąskich przejściach (Fot. 3.).

Niezależnie  od  kształtu  głośników, 
miejsca  ich montażu  i  rozwiązania  tech-
nicznego  projekcji  dźwięku,  system  DSO 
jako całość musi spełniać wymagania pro-
jektowe i użyteczne.

W  strefach,  gdzie  nieprzerwanie  wy-
stępuje  duże  natężenie  hałasu  uniemoż-
liwiające nadanie słyszalnego i wyraźnego 
komunikatu głosowego „DSO”, stosuje się 
sygnalizatory  akustyczne  lub  optyczno-
-akustyczne  pełniące  funkcję  ostrzegaw-
czą.  Najważniejszą  zaletą  sygnalizatorów 
optyczno-akustycznych  jest  ostrzeganie 
o zagrożeniu osób głuchoniemych. Sygna-
ły  dźwiękowe  współgrają  ze  świetlnymi 
o barwie  czerwonej  lub  innej,  kontrasto-
wej w stosunku do otoczenia (Fot. 4.). 

Projekt,  montaż  i  konserwacja  tych 
urządzeń  są  mniej  kosztowne.  Istotną 
wadą  jest  jednak  ograniczona  funkcjo-
nalność  wynikająca  z  braku  możliwości 
podawania alertów głosowych zawierają-
cych  informacje o zagrożeniu  i  instrukcję 
postępowania  dla  użytkowników  budyn-
ku.  Przedmiotowe  komunikaty  zastęp-
czo  mogą  być  wyświetlane  na  tablicach 
ostrzegawczych  i  informacyjnych.  Pod-
świetlana tablica jest rodzajem sygnaliza-
tora optycznego będącego przede wszyst-
kim uzupełnieniem alarmu dźwiękowego 
i rzadko występuje samodzielnie. W prak-

Fot. 2. Głośnik sufitowy DSO umieszczony nad ażurowym sufitem podwieszanym

Fot. 3. Głośnik naścienny DSO Fot. 4. Sygnalizator optyczno-akustyczny
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tyce  ten  typ sygnalizatora  służy do  infor-
mowania osób zagrożonych o zadziałaniu 
systemów gaśniczych  i  zakazie wchodze-
nia do pomieszczeń po rozpoczęciu akcji 
gaszenia (Fot. 5).

Do  tego  celu  można  zaadaptować 
dowolne oprawy oświetleniowe. Najważ-
niejsza  jest  treść  krótkiego  i  jednoznacz-
nego  komunikatu,  który  uwidoczni  się 
w przypadku wystąpienia zagrożenia (np. 
Pożar/Fire,  Nie  wchodzić/Do  not  enter). 
Omówione  wyżej  rozwiązania  są  często 
łączone, a dobór i montaż komponentów 
zależy  bezpośrednio  od  przeznaczenia 
pomieszczeń.

Innym  przykładem  budynkowych 
urządzeń  alarmowych  są  systemy  przy-
zywowe  nazywane  również  przywoław-
czymi  (Fot.  6). W  sytuacji  zagrożenia  na-
dają  sygnały  dźwiękowe  i  optyczne  oraz 
umożliwiają  transmisję  alarmu  do  służb 
ochrony  lub  personelu.  Ich  aktywacja 
może nastąpić wyłącznie poprzez  ręczne 
uruchomienie.  Informują  o  konieczności 
udzielenia  pomocy  osobie  wzywającej, 
której zdrowie i życie może być zagrożone.

Powszechnie  stosowane  są  w  szpi-
talach  i  klinikach,  domach  pomocy  spo-
łecznej, sanatoriach, a nawet więzieniach. 
W  pozostałych  obiektach  użyteczności 
publicznej montowane  są głównie w po-
mieszczeniach  sanitarnych  dla  osób  nie-
pełnosprawnych w tym toaletach. Środo-
wisko, w którym osoba w potrzebie może 
wezwać pomocy za pośrednictwem syste-
mu  przyzywowego,  szczegółowo  opisuje 
niemiecka norma DIN VDE 0834. W ostat-
nich  latach  można  zauważyć  znaczący 
postęp  w  dziedzinie  dostosowywania 

przestrzeni  publicznych do potrzeb osób 
starszych lub niepełnosprawnych. Wzrost 
świadomości  społecznej  w  tym  zakresie 
wpływa  na  ciągły  rozwój  technologicz-
ny. Systemy przywoławcze mają szerokie 
zastosowanie  i  mogą  służyć  w  pewnych 
warunkach  do  powiadamiania  służb we-
wnętrznych  również  o  zagrożeniu  poża-
rem. Zgodnie z obowiązującymi normami 
technicznymi  przyciski  alarmowe  syste-
mu sygnalizacji pożarowej (ROP) są mon-
towane naściennie na wysokości max. 160 
cm, a więc potencjalnie w punktach nie-
dostępnych dla osób poruszających się na 
wózku  inwalidzkim.  Wówczas  niepełno-
sprawni  mogą  wykorzystać  system  przy-
zywowy  do  zaalarmowania  służb  nadzo-
ru  i  powiadomienia  o  zagrożeniu. Osoby 
o  ograniczonej  zdolności  poruszania  się 
powinny  jak  najszybciej  uzyskać  pomoc 
w ewakuacji. 

Bariery dla osób 
z niepełnosprawnościami,  
które należy uwzględnić 
w doborze rozwiązań 

Na  etapie  projektowania  wyżej  opisa-
nych  rozwiązań budynkowych, które  słu-
żą  do  alarmowania  i  ostrzegania,  należy 
uwzględnić warunki  lokalne, przeznacze-
nie  obiektu  oraz  charakterystykę  jego 
przyszłych  użytkowników.  Obserwujemy 
coraz  większą  świadomość  społeczną 
uwrażliwiającą  na  ludzkie  ograniczenia. 
Nowotworzone  przepisy  mają  służyć  za-
pewnieniu  dostępności  budynków  dla 
wszystkich  osób,  również  z  niepełno-
sprawnościami.  Jednym  z  przykładów 
wdrażania  tej  idei  jest  rozwój  systemów 
bezpieczeństwa,  które  umożliwiają  sku-
teczne  przekazywanie  alertów  do  osób 
niepełnosprawnych  oraz  dają  im  możli-
wość ich nadawania. Niepełnosprawność 
ruchowa,  intelektualna,  narządu  wzroku 
i  słuchu  to  dysfunkcje,  które  utrudniają 
komunikację  z  otoczeniem  i  reagowanie 
na  jego  zmiany,  a  w  tym  odbieranie  in-
formacji  o  zagrożeniu.  Powszechnie  sto-
sowany w budynkach dźwiękowy system 
ostrzegawczy  (DSO)  bazuje wyłącznie  na 
komunikatach  głosowych  lub  sygnałach 
dźwiękowych, dlatego w przypadku osób 
niesłyszących  jest  nieskuteczny.  Jak  już 
wspomniano,  z  tego  powodu  stosuje  się 
również  sygnalizację  optyczną.  Oprócz 
niepełnosprawności  występują  również 
inne bariery komunikacyjne np. językowe. 
Dlatego  coraz  częściej  w  przestrzeniach 
publicznych  podawane  są  komunikaty 
informacyjne,  ostrzegawcze  i  alarmowe 

w  języku  angielskim,  który  uważany  jest 
za  język międzynarodowy. Nadanie dwu-
języcznych komunikatów zaprogramowa-
nych w centralach DSO, następuje w usta-
lonej  kolejności,  odpowiedno  w  języku 
polskim i angielskim:

„Uwaga,  uwaga. W  budynku wykryto 
zagrożenie. Prosimy o zachowanie spoko-
ju i opuszczenie budynku najbliższym wyj-
ściem  ewakuacyjnym.  Attention  please! 
A threat has been detected in the building. 
Please remain calm and leave the building 
via the nearest emergency exit”

Dostrzegalne  problemy w  komunika-
cji związane są również z rozwojem cywili-
zacyjnym i zmianami kulturowymi, czego 
przykładem  jest  bezrefleksyjne  korzysta-
nie  z  zestawów  słuchawkowych  i  smart-
fonów.  Nadmiernie  absorbująca  obsługa 
przenośnego sprzętu elektronicznego sta-
nowi poważne zagrożenie dla użytkowni-
ków, ponieważ ogranicza ich zdolność do 
odbioru  bodźców  zewnętrznych  m.in.: 
sygnałów  ostrzegawczych,  dźwiękowych 
i  wizualnych.  W  przyszłości  być  może 
nastąpi  rozwój  systemu  budynkowego 
powiadamiania SMS lub innej formy prze-
kazu informacji na urządzenia przenośne, 
które już dziś wykorzystywane są do alte-
rowania zdarzeń o szerokim zasięgu. Jed-
nak  poziom  zaawansowania  rozwiązań 
technicznych nie wpływa na stan świado-
mości społecznej oraz postawę jednostek 
w  obliczu  zagrożenia.  Dostosowanie  się 
do komunikatów alarmowych pozostanie 
kwestią indywidualnych potrzeb i decyzji.

Organizacja alarmowania 

Podstawą skuteczności systemów alarmo-
wania i ostrzegania jest wewnętrzna orga-
nizacja i konfiguracja sprzętowa urządzeń 
alarmowych.  Kluczowe  jest  ograniczenie 
możliwości użycia tego systemu przez oso-
by przypadkowe, tak aby jego wykorzysta-
nie  zawsze miało  związek  ze  zdarzeniem 
alarmowym. W przypadku budynków po-
dzielonych na  strefy pożarowe  i  objętych 
całodobowym  nadzorem,  wysoce  efek-
tywne  jest  tworzenie  stref  nagłośnienia 
przy użyciu „DSO”. Wówczas odpowiednią 
konfigurację  określają  scenariusze  poża-
rowe opracowywane na potrzeby danego 
budynku. Na ich podstawie konfiguruje się 
urządzenia DSO  i  pozostałe  systemy bez-
pieczeństwa.  Oprogramowanie  systemu 
umożliwia zsynchronizowanie stref głośni-
kowych  ze  strefami dozorowymi  systemu 
sygnalizacji  pożarowej,  dzięki  czemu  ob-
sługa techniczna obiektu posiada większą 
kontrolę nad procesem ostrzegania i alar-

Fot. 5. Sygnalizator optyczny

Fot. 6. Tablica synoptyczna – informacyjna
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mowania.  W  praktyce,  wykrycie  pożaru 
przez  czujkę  pożarową  lub  uruchomienie 
ręcznego ostrzegacza pożarowego w danej 
strefie powoduje przekazanie komunikatu 
alarmowego  DSO  o  konieczności  ewa-
kuacji  do  tej  strefy  i  komunikatu  ostrze-
gawczego  do  stref  sąsiednich.  Dopiero 
potwierdzenie  sytuacji  pożarowej  i  wła-
ściwa ocena zagrożenia mogą wpłynąć na 
decyzję  o  zarządzeniu  ewakuacji  całego 
obiektu.  Wdrożenie  strefowego  wariantu 
alarmowania ogranicza  ryzyko powstania 
paniki wśród osób zagrożonych. Większość 
potwierdzonych  zdarzeń  pożarowych  nie 
stanowi  zagrożenia,  które  determinuje 
konieczność  kompleksowej  ewakuacji 
obiektu.  W  przypadku  rozległych  budyn-
ków, doświadczony personel i organizacja 
ewakuacji  w  wariancie  strefowym,  zna-
cząco wpływają na skrócenie całkowitego 
czasu niezbędnego na opuszczenie obiek-
tu przez wszystkich użytkowników. Należy 
pamiętać, że sygnały alarmowe i komuni-
katy ostrzegawcze mogą być zastosowane 
wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagro-
żenia,  ćwiczeń  oraz  testów  zadziałania 
w  ramach  obowiązkowych  przeglądów 
technicznych. Użycie środków alarmowa-
nia w trakcie ćwiczeń pozwala zweryfiko-
wać  sprawność  urządzeń  technicznych, 
uwrażliwić  użytkowników  budynku  na 
możliwe  zagrożenia  oraz  ocenić  ich  reak-
cję  po  usłyszeniu  sygnałów  alarmowych. 
Warunki praktycznego  sprawdzenia orga-
nizacji  oraz  warunków  ewakuacji  całego 
obiektu zostały określone w Rozporządze-
niu Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony  przeciwpożarowej  budynków, 
innych  obiektów  budowlanych  i  terenów 
(Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.). 
Rozporządzenie  stanowi,  że  właściciele 
lub  zarządcy  obiektów,  przeznaczonych 
dla  ponad  50  osób  będących  ich  stałymi 
użytkownikami z wyłączeniem budynków 
mieszkalnych  w  tym  wielorodzinnych, 
mają  obowiązek  organizować  ćwiczenia 
ewakuacyjne  z  całego  obiektu  co  naj-
mniej raz na 2 lata. W przypadku obiektów, 
w  których  cyklicznie  zmienia  się  jedno-
cześnie  grupa  powyżej  50  użytkowników 
jak szkoły, przedszkola, internaty, ćwicze-
nia te należy przeprowadzać, co najmniej 
raz na  rok  i nie później niż 3 miesiące od 
dnia  rozpoczęcia  korzystania  z  obiektu 
przez  nowych  użytkowników.  Ćwiczenia 
praktyczne są optymalnym sposobem na 
zaznajomienie użytkowników z obowiązu-
jącymi procedurami ostrzegania i alarmo-
wania.  Częstotliwość  alarmów  próbnych 
powinna być dostosowana do zmian per-

sonalnych  wśród  stałych  użytkowników 
budynku  oraz  skali  i  złożoności  procesu 
ewakuacji. 

Optymalnie  skonfigurowany  system 
bezpieczeństwa  przewiduje  nie  tylko 
powiadamianie  o  zagrożeniu  użytkowni-
ków  budynku,  ale  również  jednoczesne 
alarmowanie  zewnętrznych  służb  ra-
tunkowych.  W  przypadku  zastosowania 
w  budynku  systemu  sygnalizacji  pożaru, 
informacja  o  alarmie  pożarowym  może 
być  automatycznie  przekazywana  do 
właściwych jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej (monitoring pożarowy). Pozwala 
to  na  szybką  identyfikację  zagrożonego 
obiektu  oraz  skrócenie  czasu  pomiędzy 
wykryciem  pożaru,  a  podjęciem  pierw-
szych  działań  ratowniczo  –  gaśniczych 
przez  wyspecjalizowane  służby.  Zgodnie 
z  przepisami  prawnymi  każdy  obiekt, 
który  obligatoryjnie  należy  zabezpieczyć 
systemem sygnalizacji pożaru, na podsta-
wie tych samych przepisów, powinien być 
wyposażony  w  monitoring  pożarowy  do 
jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Podsumowanie

Chcąc  kompleksowo  zadbać  o  bezpie-
czeństwo  przeciwpożarowe  w  budynku 
należy  wdrożyć  skuteczne  rozwiązania 
organizacyjne  obniżające  ryzyko  wystą-
pienia  i  szybkiego  rozwoju  pożaru  oraz 
wyposażyć obiekt w systemy identyfikacji 
źródeł ognia  i  sprzęt do gaszenia. Należy 
przy  tym  pamiętać,  że  najwyższym  do-
brem  jest  zdrowie  i  życie  ludzi. Ochronie 
tych  wartości  powinno  się  podporząd-
kować  funkcjonowanie  wszystkich  sys-
temów  bezpieczeństwa  w  budynku.  Do 
zminimalizowania  następstw  zdarzeń 
pożarowych przyczynia się między innymi 
wczesne ostrzeganie  i alarmowanie osób 
zagrożonych.  To  kluczowy  podsystem 
w miejscach, gdzie występują duże skupi-
ska  ludzi. Alarmowanie  i  ostrzeganie  jest 
podwaliną każdego  systemu bezpieczeń-
stwa. Z biegiem  lat doskonalono  jedynie 
środki  techniczne  wykorzystywane  do 
tego  celu.  Budynkowe  systemy  ostrze-
gawcze są ciągle rozwijane, stają się coraz 
bardziej  wszechstronne  i  niezawodne. 
Jako urządzenia techniczne (tym bardziej 
z  kategorii  urządzeń  przeciwpożarowych 
–  DSO)  powinny  być  właściwie  konser-
wowane  i  podlegać  testom  zadziałania. 
Implementując  systemy  ostrzegawcze 
należy uwzględnić również potrzeby osób 
z  niepełnosprawnościami.  Nie  powinno 
się  zapominać  o  rozwiązaniach  alterna-
tywnych  i  zapewnieniu  środków  zastęp-

czych.  Przenośny  sprzęt  nagłośnieniowy 
(np. megafon) nadal  jest używany, szcze-
gólnie w miejscach, gdzie nie funkcjonuje 
DSO lub jego komunikaty są słabo słyszal-
ne  jak na zewnątrz budynków w miejscu 
zbiórek po ewakuacji.  Awaria  techniczna 
rozbudowanych  systemów  dźwiękowych 
również  może  być  przyczynkiem  do  wy-
korzystania  prostego  sprzętu,  który  na 
czas  naprawy  umożliwi  przesłanie  głosu 
na dużą odległość. Dlatego warto dyspo-
nować też nieskomplikowanym sprzętem, 
często  wystarczającym  dla  potrzeb  bez-
pieczeństwa  w  małych  obiektach  o  nie-
skomplikowanej architekturze.

Kluczową  kwestią  jest  postawa  użyt-
kowników  budynku,  którzy  powinni  być 
zaznajomieni z przyjętym trybem alarmo-
wania  i  każdorazowo  reagować  na  roz-
głaszane  sygnały.  Niestety  częste  alarmy 
„fałszywe”, generowane bez uzasadnienia, 
obniżają dyscyplinę użytkowników budyn-
ku. W dalszej  kolejności może  to ujemnie 
wpłynąć  na  realizację  procedur  alarmo-
wych  w  razie  rzeczywistego  zagrożenia 
co może się okazać tragiczne w skutkach. 
W  dużych  obiektach  o  skomplikowanym 
układzie  przestrzennym  stref  pożarowych 
warto  stosować  strefowe  nagłośnienie 
urządzeniami  DSO.  Każde  wdrożone  roz-
wiązanie służące do alarmowania i ostrze-
gania  przed  zagrożeniem,  niezależnie  od 
zastosowanych  środków  technicznych, 
powinna  cechować  niezawodność  i  sku-
teczność  w  dotarciu  do  wszystkich  osób 
w obiekcie. Nadzór nad technicznymi sys-
temami alarmowymi warto powierzyć wy-
kwalifikowanemu  personelowi,  ponieważ 
komunikaty  nadawane  „na  żywo”  przez 
operatorów są odbierane jako bardziej wia-
rygodne niż te rozgłaszane automatycznie. 
Zaletą jest również możliwość przekazywa-
nia szczegółowych instrukcji w sposób ak-
tywny, dostosowany do rozwoju sytuacji.

Literatura:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  (Dz.U. 
z 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

st. kpt. mgr inż. poż. Krzysztof Majdak
Absolwent  Wydziału  Inżynierii  Bezpieczeństwa 
Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
w Warszawie oraz podyplomowych studiów Poli-
techniki Warszawskiej w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Od początku swojej drogi zawodo-
wej związany z Państwową Strażą Pożarną i ochro-
ną  przeciwpożarową.  Doświadczenie  zdobywał 
w  pionie  kontrolno-rozpoznawczym  ukierunko-
wanym na  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych 
w obiektach, a także w pionie operacyjnym kieru-
jąc  działaniami  ratowniczo-gaśniczymi.  Obecnie 
specjalizuje  się w  zarządzaniu  bezpieczeństwem 
pożarowym w budynkach muzealnych.



Już miała być wiosna – pomyślał. Wielkanoc taka piękna, a lany poniedziałek… zimno i pada. Cholerny lany poniedziałek. I jeszcze ta zaraza. Nie dość, że wyjść z domu nie można, to nawet na balkonie posiedzieć się nie da. - Sławek! Nie rozsiadaj się na kanapie tylko zajmij się dziećmi. Ja posprzątać ze stołu muszę. – doszło z kuchni.- Do roboty na wieczór idę. Odpocząć chciałem.- Ty w robocie cały czas odpoczywasz! Nic tylko w te telewizory się gapisz albo śpisz na fotelu. Ja już wiem jak ta twoja robota wygląda. Sześć lat tam pracujesz, a nikt się nigdy nie włamał. I nie włamie. Weź się za dzieciaki, bo ci jedzenia do roboty nie naszykuję!
- Tata, pobawisz się ze mną w policjantów i złodziei? Ty będziesz złodziejem. To twój samochód.Szlag by to trafi ł! Wczoraj za dużo ze szwagrem wypiłem i łeb mnie boli jak cholera. Dobrze, że chociaż Gabrysia śpi.- No daj. Ale dlaczego złodziejem? 
- No uciekaj tata!...

Pusto w autobusie. Ludzie się tej kwarantanny trzymają. A może przez pogodę 

im się z domu wychodzić nie chce? Jeszcze w piątek tłumy stały przed sklepami. 

Wszyscy raptem musieli zrobić zakupy. Ponad dwadzieścia stopni w słońcu było. 

A teraz zimno jak w psiarni. 

Jeszcze dwa przystanki i cała noc siedzenia. Może zdrzemnę się trochę w nocy 

jak będzie spokojnie. Dzisiaj zimno, wietrznie i pada, to nawet złodziejowi nie 

będzie się chciało ruszyć tyłka z domu. Czy gdzie on tam jeden z drugim mieszka.

- Cześć Władek! Co słychać?- Cześć! Spokój dookoła. Nic się nie dzieje. Kilka osób wyszło rano na spacer wzdłuż ogrodzenia. 

Tam, przy lesie, ale policja ich pogoniła. Patrolują teraz często, żeby spacerowiczów nie było. 

Kwarantanna to kwarantanna. - Nie dziwię im się. Po całym dniu siedzenia w domu do pracy szedłem z przyjemnością – Sławek 

mrugnął okiem do kolegi i uśmiechnął się znacząco. – Jakieś awarie?
- Nie działa kamera na czwartej bramie. Padła przed chwilą. Zgłaszałem już, rano ma podjechać 

serwis.
- Cholera, to w najciemniejszym miejscu. Tam nawet termowizja nie sięga ze słupa przy magazynie. 

- A kto ci tam będzie wchodził. Łatwiej przez ogrodzenie by było. A poza tym, na bramie jest ta 

nowa bariera i działa bez zarzutu. Od nowości nie było fałszywki.
- To może nie działa?- Przecież w piątek bramę otwierali jak złom wywozili i działała. Śpij smacznie. Nikt ci tu w taką 

pogodę nie przyjdzie – Władek poklepał Sławka po plecach i mrugnął do niego. – Nie dość, że 

pada, to jeszcze zimno. Ta pogoda zwariowała. Zimno się zrobiło w dwie godziny. A rano jeszcze 

tak pięknie słoneczko świeciło, jak szedłem do roboty.
- Albert i Paweł już są?- Tak. W szatni. Przebierają się. Czołem i spokojnej nocy!
Sławek wziął radio, wcisnął przycisk nadawania i powiedział: 
- Albert, Paweł, o której macie najbliższy patrol zaplanowany?
- Cześć Sławek! A psik psik gdzie? Przecież jeszcze lany poniedziałek?
- Bozia wam dupy zleje to będziecie mieli lany poniedziałek! Sprawdźcie bramę numer cztery.

Kamera tam padła.- Tak jest szefuńciu! Za dziesięć minut wychodzimy na obchód – odpowiedział Paweł ze śmiechem.

Szlag by to – pomyślał Sławek. Dopiero po pierwszej. Do ósmej 

jeszcze tyle godzin. Może bym się przespał?

Spojrzał na monitor z mapą obiektu. Cisza. Nawet fałszywych 

alarmów nie ma. Odwrócił się, żeby zagadnąć któregoś 

z kolegów zapatrzonych w ekrany swoich smartfonów i… 

zrzucił kubek z kawą.

- A niech to…! - wrzasnął.

- Co się stało? – powiedział Albert.

W tej samej chwili włączył się alarm z czujki na ogrodzeniu. 

Na ekranie obok mapy pokazały się obrazy z trzech kamer 

najbliższych miejsca alarmu. Jeden z nich był czarny 

z angielskim napisem „No video”.

- Alarm! – wykrzyknął Sławek. 

- Bo kawa ci się potłukła?

- Nie. Alarm z ogrodzenia!

- Może wiatr wieje, albo jakaś gałąź spadła…

- To niedaleko czwartej bramy. Nic nie widać. Termowizyjna tam 

nie sięga. Idźcie sprawdzić!

- Sławek, daj spokój – odezwał się Paweł. Pogoda pod psem. 

Za dwadzieścia minut i tak mamy obchód. Na pewno to jakaś 

fałszywka.
- Ostatnia fałszywka była w zeszłym roku jak burza drzewo 

ułamała. Teraz tam nic nie rośnie. Zbierajcie się.

Nagle, włączył się alarm z bariery na bramie.



W opowiadaniu wystąpili:
Sławek – główny bohater, ochroniarz, operator 
systemu sygnalizacji włamania i napadu.
Kobieta bez imienia – żona Sławka.
Gabrysia i Tadzio – dzieci Sławka.
Władek – ochroniarz, operator systemu sygnalizacji 
włamania i napadu, zmiennik Sławka.
Albert i Paweł – ochroniarze pracujący na tej 
samej zmianie co Sławek.
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Czujka na ogrodzeniu
czujka wibracyjna do ochrony ogrodzenia z dokładnością detekcji 
do 1m i redundancją Sioux Pro 2 firmy CIAS Elettronica

Podstawowe parametry techniczne:
Typ sensora: akcelerometr trzyosiowy MEMS
Maksymalna długość chronionego ogrodzenia z jednego sterownika: 1400m
Standardowe rozmieszczenie czujników na ogrodzeniu: co 5m
Wysokość chronionego ogrodzenia: do 6m lub ogrodzenie o wysokości 
do 2,5m oraz odkos
Dokładność detekcji: do 1m
Czas komunikacji sterownika z czujkami: każda czujka przekazuje swój stan 
co 20ms
Kontroler systemu posiada pamięć zdarzeń na około 10 lat
Redundancja: uszkodzenie kabla powoduje alarm, ale nie przerywa działania 
systemu
Ilość izolatorów zwarć: do 19 na każdej z dwóch magistral, łącznie 38
Możliwość podziału chronionego ogrodzenia na strefy o dowolnej długości: 
do 80 stref
Typy ogrodzeń na których można montować czujkę: siatka splatana, siatka 
zgrzewana, siatka rozciągana, ogrodzenie panelowe, sztywne ogrodzenie 
z prętów metalowych, mur, blacha, ogrodzenie drewniane
Obudowa czujki: z tworzywa sztucznego, możliwy demontaż i montaż w celu 
wymiany kabla, bez narzędzi, w czasie poniżej 3 minut
Możliwość wymiany kabla łączącego czujki przez niewykwalifi kowany 
personel po 10 minutowym szkoleniu
Wyjścia alarmowe: do centralki alarmowej lub przez Ethernet do systemu 
integrującego
Regulacja: dedykowane oprogramowanie przez RS485 lub Ethernet
Zasilanie: 13,8 VDC lub PoE (802.3af)
Zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C
Prawdopodobieństwo wykrycia (Pd): ≥ 99,9%
Ilość fałszywych alarmów (FAR): ≤ 8/rok/1400m

Nowa bariera na bramie
bariera mikrofalowa o wąskiej wiązce 
Micro-Ray firmy CIAS Elettronica

Podstawowe parametry techniczne:
Zasięg: 100m
Ilość wiązek: od 1 do 4
Dostępne wysokości kolumn: 1m, 2m, 3m
Maksymalna szerokość wiązki: 1m
Częstotliwość pracy: 24 GHz
Inteligentny algorytm obróbki sygnału: fuzzy logic
Wyjścia alarmowe: przekaźnikowe do centralki alarmowej lub przez 
Ethernet do systemu integrującego
Regulacja: dedykowane oprogramowanie, przez RS485 lub Ethernet
Zasilanie: 13,8 VDC lub PoE (802.3af)
Zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C
Prawdopodobieństwo wykrycia (Pd): ≥ 99,9%
Ilość fałszywych alarmów (FAR): ≤ 1/rok/wiązkę

Bariera mikrofalowa 
Micro-Ray

CIAS Elettronica

Czujka wibracyjna 
Sioux Pro 2 

CIAS Elettronica

- Teraz to już musi się coś dziać! – wykrzyknął Sławek.Albert i Paweł zakładali buty w tempie, jakiego nigdy się po nich nie spodziewał. Wybiegli z dyżurki dopinając kurtki.Sławek wziął radio, nacisnął przycisk nadawania i powiedział:- Na termowizyjnej widać, że jakiś dostawczy wjeżdża. To jakaś grubsza akcja. Nie zbliżać się do nich! Słyszycie? Nie zbliżać się! Dzwonię na policję.
Drżącymi rękoma złapał za komórkę i wybrał 112. - Halo, z policją szybko proszę mamy włamanie na obiekcie…

Wysiadł z autobusu pod domem. Słońce świeciło, ale po niedzielnym cieple nie było śladu. 

Nawet tego nie zauważył. Emocje i zmęczenie stłumiły jego zmysły. Myślami cały czas był 

przy tym wszystkim, co wydarzyło się w nocy: sześć lat spokoju a tu… kto by pomyślał…

Wszedł do mieszkania i powiesił klucze na haczyku przy drzwiach.

- Sławek, kochanie, zrób śniadanie proszę. Nie spałam całą noc. Tadzio dostał temperatury…

- Ok. Tylko się wykąpię.
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J ak  już  pisałem  w  poprzednim  nu-
merze  przedstawię  cykl  artykułów 
mających na  celu  zwrócenie uwagi 

na fakt, że ofiarą ataku hackerskiego może 
paść  każdy  z  nas,  zarówno  indywidualna 
osoba,  firma  jak  i  instytucja  publiczna. 
Edukacja,  a  co  za  tym  idzie  podnoszenie 
świadomości odgrywają role prewencyjną 
i  są  o wiele  tańsze  niż  usuwanie  później-
szych skutków ataków hackerskich. 21  lu-
tego br. NASK na twiterze opublikował listę 
przykładowych  fałszywych  i  niebezpiecz-
nych SMS-ów – uważam, że warto się z tym 
zaznajomić, ponieważ ukazują one pewien 
schemat działania przestępców. 

  Z  inicjatywy Komisji  Europejskiej  od 
2004 roku w pierwszej połowie lutego ob-
chodzony jest „Dzień Bezpiecznego Inter-
netu”. W tym roku przypadł on na 10 lute-
go. W jego obchody włączyły się zarówno 
firmy  prywatne,  fundacje  i  stowarzysze-
nia oraz instytucje państwowe publikując 
wiele wskazówek mających na celu pod-
niesienie  świadomości  użytkowników  na 
temat zagrożeń płynących z internetu.

  Liczba  przestępstw  w  cyberprze-
strzeni  z  roku  na  rok  jest  coraz  większa. 
Hakerzy  bardzo  szybko  odkrywają  nowe 
podatności,  prowadząc  swojego  rodzaju 
analizę  ryzyka.  Zupełnie  inaczej wygląda 
atak  na  „kowalskiego”  a  inaczej  na  dużą 
organizację.  W  świadomość  większości 
ludzi  jest  wizerunek  hakera  siedzącego 
w kapturze nad klawiaturą, który włamuje 

się do naszego komputera i kradnie środki 
z konta. Jest to wielkie uproszczenie. Inną 
motywację będzie miał nastolatek piszący 
pierwsze  kody  jako  haker,  inną  organi-
zacje  hackerskie  wspierane  przez  różne 
instytucje,  a  jeszcze  inną  fanatyk. W  rze-
czywistości  atak  jest  starannie  przygoto-
wany,  przeanalizowany  pod  kątem  po-
datności, zasobów i szkód dla organizacji, 

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI 
UŻYTKOWNIKÓW,  
JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT 
CYBERBEZPIECZEŃSTWA 
ORGANIZACJI
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wysokości zysku jaki może przynieść oraz 
prawdopodobieństwa  ujęcia  sprawców. 
Hakerzy wyszukują słabych punktów pro-
wadząc rozpoznanie i analizę podatności 
wykorzystując  wiele  technik.  Dzięki  tym 
działaniom  mogą  zainstalować  w  sieci 
komputerowej  ofiary  jakieś  urządzenie 
czy  specjalistyczne  oprogramowanie 
szpiegujące,  które  w  odpowiednim  mo-
mencie  uaktywni  się  i  wykona  zaprogra-
mowane działanie. 

Zapewne  zadajecie  sobie  Państwo 
pytanie jak zainstalować urządzenie w or-
ganizacji?  A  ilu  z  Państwa  sprawdza,  co 
pracownik  wnosi  do  firmy?  Co  pracow-
nik  robi  z  pamięcią USB,  którą dostał  na 
konferencji?  Czy  taki  pendrive  przecho-
dzi przez dział IT? Czy od razu pracownik 
wkłada  go  do  komputera  służbowego? 
Latem  2019  roku  miał  miejsce  atak  me-
todą  „na  pizzę”.  Celem  była  filia  znanej 
międzynarodowej korporacji. Na firmowe 
adresy  e-mail  pracowników,  (które  dość 
łatwo zdobyć) przyszła informacja o nowo 
otwartej  pizzerii w okolicy. W mailu było 
menu, adres stronny WWW z zamieszczo-
nym telefonem i informacją, że dla pierw-
szych 10 osób pizzeria przygotowała nie-
spodziankę. Pracownicy  szybko dokonali 
zamówienia 8 pudełek i w ciągu 50 minut 
pojawił się dostarczyciel pizzy z zamówie-
niem  i  niespodzianką  –  gadżetem w  po-
staci wiatraczków na USB dodawanym do 
każdego pudełka pizzy. Następnie wszyst-
kie wiatraczki w gorący letni dzień zostały 
podłączone  do  komputerów.  Poza  przy-
jemnym uczuciem chłodzenia urządzenia 
te  posiadały  złośliwe  oprogramowanie 
pozwalające hakerom sparaliżować firmę. 
Całe  szczęście  sytuacja  ta  była  kontrolo-
wanym audytem zamówionym przez ową 
korporację.  Jak  wiele  firm  prywatnych 
zamawia takie audyty? Czy poza firmami 
prywatnymi  instytucje  państwowe  prze-
prowadzają podobne testy?

Cechą  dobrego  hackera  poza  wiedzą 
z zakresu m.in. informatyki, socjotechniki, 
jest także analiza zmieniających się prze-
pisów. Przykład: od 1 stycznia br. obowią-
zuje  Indywidualny  Rachunek  Podatkowy 
(IRP).  Już  22  stycznia  na  stronie  www.
gov.pl ukazał się komunikat: „Ostrzegamy 
przed  fałszywymi  SMS-ami  z  informacją 

o  zadłużeniu  na  indywidualnym  rachun-
ku  podatkowym,  tzw.  mikro  rachunku 
podatkowym.”  Cytuje  Państwu  treść  fał-
szywego  SMS-a  z  pisownią  oryginalną: 
„Twój indywidualny rachunek podatkowy 
wykazuje obciazenie w kwocie 6.18 PLN. 
Prosimy  splacic  zadluzenie,  aby  uniknac 
egzekucji”.  Oczywiście  do  wiadomości 
dołączony  jest  link  do  „łatwej  wpłaty”. 
Haker  posiadając  kilka  tysięcy  numerów 
telefonu ofiar wysyła  SMS-y  z  taką  infor-
macją – dużo osób woli zapewne zapłacić 
niż mieć problemy z fiskusem. W praktyce 
wiadomo,  że  Urzędy  Skarbowe  wysyłają 
korespondencję listami poleconymi a nie 
SMS-ami.. 

Jak bronić się przed atakiem? Przede 
wszystkim  stale  podnosić  świadomość 

zarówno  szeregowych  pracowników  jak 
i kadry zarządzającej. Pamiętając, że przy-
kład powinien  iść z góry. Zastanowić się, 
kto może  być  dla  nas  zagrożeniem  (atak 
zewnętrzny  –  hacker  czy  wewnętrzny 
–  nieuczciwy,  sfrustrowany  pracownik). 
Następnie  zidentyfikować  nasze  zasoby 
w  kontekście  wartość  dla  atakującego. 
Ocenić,  jakie  są możliwości  obronne  na-
szej  organizacji  (edukacja,  sprzęt,  proce-
dury, możliwości, budżety, kadra informa-
tyczna).  Jednocześnie  pamiętać  należy 
o zachowaniu zdrowego rozsądku.

Przypomnę, że 22 stycznia 2020 roku 
po  10  latach  funkcjonowania  Microsoft 
zakończył  wsparcie  dla  systemów  Win-
dows  Server  2008  i Windows  7. W  prak-
tyce oznacza to, że w przypadku odnale-
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zienia nowych błędów w tych systemach 
nie będzie możliwe zainstalowanie łatki. 
W  związku  z powyższym hakerzy po od-
nalezieniu  luki  będą  mogli  dokonywać 
infiltracji  na  skale  masową  w/w  syste-
mach. Trzeba  zastanowić  się  czy w Pań-
stwa  korporacjach  lub  instytucjach 
mamy jakieś siódemki lub serwer 8? Czy 
nie  warto  zaktualizować  ich  do  wersji 
wyższej.  Uważam,  że  na  pewno  warto 
uwzględnić  tą  informację  w  analizie  ry-
zyka organizacji odbierając odpowiednie 
środki  ochrony  oraz  akceptując  ryzyko 
z tym związane.

Cyberprzestępcy  bardzo  szybko  do-
stosują  się  do  zmiany  trendów  bizneso-
wych  lub  społecznych.  Świadczy  o  tym 
fakt sprytnego wykorzystywania przez nich 
sytuacji związanej z COVID-19. W ostatnim 
czasie powstało wiele oszustw, przed któ-
rymi ostrzega m.in. UOKiK. Zaczynając od 
złodziei  podszywających  się  pod  pracow-
ników  sanepidu,  którzy  pod  pretekstem 
odkażenia  mieszkania  okradają  je,  przez 
rożnego rodzaju okazyjne inwestycje finan-
sowe na ciężkie czasy, piramidy finansowe, 
fałszywe  zbiórki  pieniędzy  na  szczytne 
cele, skuteczne leki na nową chorobę, fake 
newsy siejące panikę oraz oszustwa kom-
puterowe  wykorzystujące  złośliwe  kody. 
Jak  pisałem  wcześniej  przestępcy  bazują 
na braku wiedzy oraz wysokich emocjach 
związanych  ze  zdrowiem  naszym  lub  na-
szych najbliższych. Bądźmy uważni  i czuj-
ni, nie wierzmy w obietnice i zapewnienia, 
nie  podejmujmy  decyzji  pod  wpływem 
chwili,  zawsze  starajmy  się  zweryfikować 
źródło informacji. Ostrzeżenia zamieszcza-
ją m.in.:  UOKIK  https://www.uokik.gov.pl, 
NASK  https://www.nask.pl,  CERT  https://
www.cert.pl,  Serwis Rzeczypospolitej  Pol-
skiej https://www.gov.pl

W marcu  CERT  na  swojej  stronie  za-
mieścił  ostrzeżenie  przed  niebezpiecz-
nymi stronami  i domenami. Można także 
zgłaszać  podejrzane  witryny.  Lista  WWW 
jest możliwa do pobrania w  różnych  for-
matach  TXT,  TSV,  JSON,  XLM,  przez  co 
można  ją  łatwo  zaimportować  do  syste-
mów  monitorujących  ruch  internetowy. 
Dodam,  że  rejestr  jest  na  bieżąco  wery-
fikowany  i  bezpiecznie  rozbudowywany 
przez pracowników CERT.

Na  stronie  Ministerstwa  Finansów 
znajduje  się  ostrzeżenie  przed  fałszywy-
mi  SMS-ami  dotyczącymi  wprowadzenia 
Tarczy  Antykryzysowej  o  treści:  „Ostrze-
gamy przed podejrzanymi SMS-ami, które 
dotyczą Tarczy Antykryzysowej związanej 
z  epidemią  koronawirusa.  Fałszywa  wia-
domość SMS informuje o przeterminowa-
nym  zadłużeniu  w  urzędzie  skarbowym 
w związku z wprowadzeniem Tarczy Anty-
kryzysowej od 1 kwietnia 2020 r. W treści 
znajduje się odnośnik, który prowadzi do 
strony z informacją o rzekomym zadłuże-
niu i ostrzeżeniu o zmniejszeniu wynagro-
dzenia o 60 proc. w przypadku braku  re-
akcji na wezwanie. Tego typu wiadomości 

są  fałszywe  i nie zostały wy-
słane przez organy Krajowej 
Administracji  Skarbowej. 
Należy je traktować jako nie-
bezpieczne  i  usuwać.”  Jak 
widać  hakerzy  działają  nie-
zwykle szybko.

W  ostatnim  czasie  po-
wstaje bardzo dużo stron na 
temat koronawirusa. Nieste-
ty wiele z nich pomimo wia-
rygodnych  danych  w  nich 
zawartych  jest  wprowadza-
nych  przez  hakerów  i  służy 
m.in.  wyłudzaniu  danych 
osobowych  oraz  danych 
uwierzytelniających  użyt-
kowników. Podstawą działa-
nia  jest  zaciekawienie  użyt-

kownika, oswojenie go i uwiarygodnienie 
witryny.  Podczas  poruszania  użytkownik 
może  pobrać  bezpłatnie  i  niezobowiązu-
jąco mapę koronawirusa na komputer lub 
telefon. Jak się łatwo domyślić poza mapą 
instaluje  się  złośliwe  oprogramowanie 
typu  AZORult,  które  zakłada  tajne  konto 
administratora systemu. Tego  typu opro-
gramowanie  służy  do  przeprowadzania 
zdalnych ataków oraz kradzieży danych. 

Dlatego  należy  stosować  się  do  wy-
tycznych  publikowanych  przez  UODO 
dotyczących ochrony danych osobowych, 
ponieważ zdalna praca nie zwalnia z nie-
przestrzegania rozporządzenia RODO.

W  kolejnym  artykule  zajmę  się  te-
matem  „pracy  zdalnej”  i  „nauki  zdalnej” 
– zagrożeniach  i problemach z  tym zwią-
zanych.  Co  to  jest  cyberprzestrzeń  i  jak 
szybko się w niej znaleźliśmy. Oczywiście 
nie zabraknie ciekawych przykładów ata-
ków hackerskich zawiązanych z COVID-19 
i  nie  tylko. Niestety  cyberprzestępcy nie-
ustannie dostarczają nowych przykładów. 
Proszę o tym pamiętać. 

Życzę  Państwu  zdrowia  i  rozwagi 
w tym trudny okresie. 

Piotr Słupczyński
Absolwent  Uniwersytetu  Warszawskiego,  studiów  podyplomowych  UW  Wydziału  Dziennikarstwa  i  Nauk 
Politycznych kierunek „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” oraz Centrum Nauk Sądowych UW z zakresu „Prawa 
dowodowego i nauk pokrewnych”. Obecnie w trakcie studiów MBA na Wydziale Informatyki w Polsko – Ja-
pońskiej Akademii Technik Komputerowych. Od 1999 roku związany z bezpieczeństwem informatycznym zaj-
mujący się wdrażaniem m.in. IBM Lotus NOTES/DOMINO, obiegu dokumentacji w firmie oraz administracją 
serwerami. W 2005  roku odbyta aplikacja kuratorska a po złożeniu egzaminu Zawodowy Kurator Sądowy. 
Od 2006 roku związany z ochroną informacji niejawnych, biznesowych i osobowych. Od 2009 roku zaanga-
żowany szkoleniowiec  zajmujący  się podnoszeniem świadomości uczestników w zakresie bezpieczeństwa 
informatycznego, cyberbezpieczeństwa, socjotechnik itp. Autor specjalistycznych dokumentów m.in.: „Poli-
tyki Bezpieczeństwa Informatycznego”, „Zasad bezpieczeństwa informatycznego”, „Szczególnych Wymagań 
Bezpieczeństwa”, „Procedur Bezpiecznej Eksploatacji” oraz artykułów w prasie branżowej. Członek zespo-
łu ds. wdrożenia RODO. Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Uczestnik wielu 
specjalistycznych szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez 
różne instytucje.
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1 lipca 2020 roku wejdą w życie dwie 
dyrektywy  Unii  Europejskiej  do-
tyczące  bezzałogowych  statków 

powietrznych,  potocznie  nazywanych 
dronami. Normują one kryteria  technicz-
ne  i  eksploatacyjne  dronów,  rejestracji 
tych  maszyn  oraz  certyfikacji  ich  pilo-
tów  i  operatorów.  Dyrektywy  są  począt-
kiem  wprowadzania  w  Europie  sytemu  
U-Space, określają jego najważniejsze ele-
menty: certyfikację  i zdalną identyfikację 
dronów,  oraz  tak  zwaną  geoświadomość 
ich użytkowników.

Dron – zabawka. Dron – przyszłość 
lotnictwa. 

Bezzałogowe  statki  powietrzne  spełniają 
obie  te  role.  Jako  modele  latające  dają 
każdemu  możliwość  korzystania  z  prze-
strzeni  powietrznej.  Jako  bezzałogowe 
statki  powietrzne,  sterowane  z  ziemi  lub 
zaprogramowane,  by  wykonywać  auto-
matyczne  loty,  otrzymują  coraz  bardziej 
skomplikowane  zadania  transportowe, 
monitoringowe, ratownicze. 

Urząd  Lotnictwa  Cywilnego  szacuje, 
że w ciągu kilku lat liczba dronów na pol-
skim  niebie  wzrośnie  dziesięciokrotnie. 
Trudno  przytoczyć  konkretne  dane,  bo 
znaczna część maszyn w Polsce, jest poza 
ewidencją. Dotyczy to zarówno zabawek 
z  supermarketu,  jak  i  bardzo  zaawanso-
wanych  technicznie  maszyn.  Wiadomo, 
że licencjonowanych użytkowników dro-
nów, czyli tych, którzy mogą wykorzysty-
wać  je  legalnie  do  celów  komercyjnych, 
jest w Polsce już ponad 15 tysięcy… Czy 
taki wzmożony ruch w powietrzu nie sta-
nie się zagrożeniem? W 2016 r. dron prze-
leciał  kilka  metrów  od  skrzydła  lądują-
cego na Heathrow Airbusa A320. W 2017 
r.  doprowadził  do  katastrofy  awionetki 
w  Kanadzie,  a  rok  później  –  śmigłowca 
w  USA.  W  noc  sylwestrową  2019/2020 
młody Ukrainiec stracił kontrolę nad dro-
nem  latającym  nad  tłumem  bawiącym 
się na krakowskim rynku. Wrak jego ma-
szyny ściągnięto później z dachu Bazyliki 
Mariackiej. 

Niebo nad Polską otwarte  
dla rekreacyjnych lotów, ale…

Do 2011 roku polskie niebo było zamknię-
te  dla  dronów.  Obecnie  Polska  należy 
do  grona  kilku  państw w  Europie,  które 
szczegółowo  unormowały  zasady  korzy-
stania z nich, dając pod określonymi wa-
runkami możliwość  swobodnego  latania 
posiadaczom  małych  maszyn  oraz  wy-
konywania  lotów  komercyjnych.  Zasady 
poruszania  się  dronów  w  polskiej  prze-
strzeni  powietrznej  zawarte  są  w  Roz-
porządzeniu  Ministra  Transportu,  Bu-
downictwa  i  Gospodarki Morskiej  z  dnia 
26  marca  2013  r.  w  sprawie  wyłączenia 
zastosowania niektórych przepisów usta-
wy – Prawo Lotnicze do niektórych rodza-
jów  statków  powietrznych  oraz  określe-
nia  warunków  i  wymagań  dotyczących 
używania  tych  statków.  Ujednolicony 
tekst  tego  rozporządzenia  został  opubli-
kowany  w  Dzienniku  Ustaw  z  9  sierpnia 
2019 r. (poz. 1497). Załącznik nr 6 zawiera 
przepisy  dotyczące  bezzałogowych  stat-
ków  powietrznych  używanych  do  celów 
rekreacyjnych lub sportowych. Załącznik 
nr 6a – dotyczy używania dronów do  in-
nych  celów,  na  przykład  komercyjnych. 
Załącznik nr 6b – dotyczy lotów dronami 
poza  zasięgiem  widoczności  wzrokowej 
pilota lub obserwatora.

Latać może każdy pod warunkiem, że 
robi to rekreacyjnie, poza obszarem zabu-
dowanym, a jego maszyna nie przekracza 
wagi 600 gramów. Pilot musi być trzeźwy, 
dron – sprawny, nieletni – pod opieką do-
rosłych.  Lot musi odbywać  się w  zasięgu 
widoczności wzrokowej pilota lub wyzna-
czonego przez niego obserwatora. Taki lot 
określa się jako VLOS (Visual Line of Sight 
Operation).  Dron  nie  może  przekroczyć 
maksymalnej wysokości – 120 metrów od 
powierzchni  ziemi.  Dopuszczalne  są  też 
loty z widokiem pierwszej osoby, czyli ob-
razem z kamery zamontowanej na dronie, 
skierowanej  w  kierunku  poruszania  się 
lecącej maszyny – FPV (First Person View). 
W  tym  wypadku  maksymalna  wysokość 
lotu ograniczona jest do 50 metrów, a od-

ległość  pozioma  od  stacji  bazowej  nie 
może przekroczyć 200 metrów. Od pilota 
drona ważącego więcej niż 600 gram wy-
maga  się  świadectwa  kwalifikacji  UAVO 
(czytaj w dalszej części tekstu). Posiadacz 
podstawowych uprawnień UAVO może la-
tać dronem do 2 kg – FLV, a VLOS – do 5 kg.

Dron w każdej fazie lotu powinien za-
chować  bezpieczną  odległość  od  innych 
statków  powietrznych,  przeszkód,  osób, 
zwierząt. Pilot musi uwzględnić odległość 
konieczną ze względu na awarię lub utra-
tę kontroli lotu. Dron nie może znajdować 
się w odległości mniejszej niż 100 metrów 
w  poziomie  od  zabudowy  mieszkalnej 
oraz  od  zgromadzeń  ludzi  na  wolnym 
powietrzu oraz  30 metrów niż  osoby po-
stronne, zwierzęta lub pojazdy. W prakty-
ce oznacza to kategoryczny zakaz latania 
nad  ludźmi,  budynkami,  samochodami 
(innych  osób).  Jeżeli  zostaną  spełnione 
te warunki, małe drony mogą latać nawet 
w dużych miastach, z ograniczeniem wy-
sokości lotu do 100 metrów. 

Obowiązuje  kategoryczny  zakaz  lo-
tów  nad  terenami  zastrzeżonymi  ze 
względu  na  obronność  i  bezpieczeństwo 
państwa  (np.  jednostki  i  magazyny  woj-
skowe,  poligony),  niektórymi  obiektami 
telekomunikacyjnymi  i  kolejowymi,  za-
kładami  produkcji  specjalnej,  zakłada-
mi  penitencjarnymi,  portami  morskimi 
i  lotniczymi  oraz  obiektami  mającymi 
związek z promieniotwórczością (np. słu-
żącymi  do  przechowywania  odpadów 
promieniotwórczych i wypalonego paliwa 
jądrowego).  Rekreacyjnie  wykorzystywa-
ne drony też powinny trzymać się z dale-
ka  od  obiektów mających  znaczenie  dla 
aglomeracji  miejskich,  w  szczególności 
elektrowni  i ciepłowni, ujęć wody, wodo-
ciągów i oczyszczalni ścieków. 

Trzeba  pamiętać,  że  istnieje  wiele 
stref o ograniczonym ruchu powietrznym. 
Ograniczenia obowiązują np. w obszarach 
CTR  (strefa  kontrolna  lotniska),  D  (strefa 
niebezpieczna),  MCTR  i  MATZ  (strefy  lot-
nisk  wojskowych),  R  (strefa  ograniczona 
– np. parki narodowe), ADIZ  (strefa  iden-
tyfikacji  obrony  powietrznej).  Obszarem 

PRAWNE ASPEKTY 
WYKORZYSTANIA DRONÓW
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objętym  bezwzględnym  zakazem  jest 
strefa P. Pilotów małych dronów nie obo-
wiązują wszystkie  te  ograniczenia w peł-
nym  zakresie,  np.  dopuszczalny  jest  lot 
dronem w obszarze CTR, z zastrzeżeniem 
jednak,  że  lot  odbywa  się  w  odległości 
większej niż 1 kilometr od granicy lotniska 
(ogrodzenie),  a  wysokość  lotu  drona  nie 
jest większa niż 30 metrów od wysokości 
najwyższej przeszkody (np. drzewa) znaj-
dującej się w odległości do 100 metrów od 
pilota.  Szczegółowe  informacje o ograni-
czeniach i zakazach dostępne są poprzez 
internetową aplikację DroneRadar lub na 
stronach airspace.pansa.pl lub lotnik.pl.

Loty komercyjne tylko z licencją

W  świetle  przepisów  dron  wykorzystywa-
ny  do  celów  komercyjnych,  bez  względu 
na wielkość, przestaje być modelem lotni-
czym,  a  staje  się  bezzałogowym  statkiem 
powietrznym.  W  praktyce  oznacza  to,  że 
taki  sam  mały  dron,  wykonujący  lot  na 
tym samym terenie i w takich samych wa-
runkach,  co  drony  rekreacyjno-sportowe, 
ale nagrywający film, służący do celów za-
robkowych, będzie musiał posiadać odpo-
wiednią tabliczkę znamionową, a jego pilot 
–  ostrzegawczą  kamizelkę  z  widocznym 
napisem  „pilot  drona”  oraz  świadectwo 
kwalifikacji UAVO, zwane powszechnie „li-
cencją na drona”, ubezpieczenie OC i aktu-
alne świadectwo zdrowia. Brak ważnej „li-
cencji”  może  skutkować  nieprzyjemnymi 
konsekwencjami.  Prawo Lotnicze  stanowi 
(Dział  XII  art.  211  pkt  5):  „Kto wbrew  art. 
97 ustawy wykonuje lot lub inne czynności 
lotnicze, nie mając ważnej licencji lub świa-
dectwa kwalifikacji (…), podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności lub pozbawie-
nia wolności do roku.”

Świadectwo UAVO  (Unmanned Aerial 
Vehicle  Operator),  czyli  operatora  bezza-
łogowego  statku  powietrznego  wydawa-
ne jest po odbyciu kursu organizowanego 
przez  jeden  z  ośrodków  wpisanych  na 
listę  Urzędu  Lotnictwa  Cywilnego.  Świa-
dectwo ma kilka stopni i wariantów, może 
dotyczyć różnych bezzałogowych statków 
powietrznych. Podstawowe uprawnienia, 
potrzebne do świadczenia usług za pomo-
cą drona z zakresu fotografii i filmowania 
z  powietrza,  fotogrametrii,  mapowania 
terenu, pomiarów i monitoringu, potwier-
dza  świadectwo  kwalifikacji  UAV(MR)
VLOS.  By  je  otrzymać,  należy  zdać  egza-
min przed komisją organizatora szkolenia. 

Wyższym  stopniem  wtajemniczenia 
są uprawnienia UAVO BVLOS  (Beyond Vi-
sual  Line  of  Sight  Operation),  konieczne 

na przykład do wykorzystywania dronów 
w  celach  transportowych,  ratunkowych, 
agrolotniczych. W tej kategorii podstawo-
we uprawnienia dotyczą dronów o masie 
startowej  do  25  kilogramów  zdolnych 
do  wykonywania  lotów  poza  zasięgiem 
widoczności  pilota/operatora.  Kolejne 
rozszerzenia  uprawnień  UAVO  dotyczą 
dronów o większej masie  lub możliwości 
organizacji  tzw.  lotów  automatycznych, 
podczas  których  operator  pełni  jedynie 
zdalny  nadzór  nad  zaprogramowanym 
wcześniej  dronem,  zachowując  możli-
wość przejęcia kontroli nad jego lotem na 
wypadek sytuacji niebezpiecznej. By zdo-
być  uprawnienia  UAVO(MR)BVLOS  oraz 
jego  rozszerzenia,  konieczne  jest  zdanie 
egzaminu państwowego organizowanego 
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Upraw-
nienia UAV(MR)VLOS ważne są 5 lat, pozo-
stałe 3 lata.

Profesjonalnie  użytkowane  drony  do 
lotów VLOS powinny mieć  tabliczkę  zna-
mionową z nazwą właściciela, umożliwia-
jącą  identyfikację  maszyny  latającej.  Je-
żeli loty odbywają się wcześniej niż 30 min 
przed wschodem słońca lub później niż 30 
min przed zachodem wymagane  jest po-
siadanie przez nie światła ostrzegawczego 
widocznego z góry i z dołu. Zamontowane 
na  dronach  dodatkowe  urządzenia  (np. 
kamera, transponder) nie mogą wpływać 
na ich zdolność do bezpiecznego lotu. 

Przypisy  dotyczące  warunków  lotów 
zostawiają  pilotowi  legitymującemu  się 
świadectwem  UAVO  większą  swobodę 
działania niż amatorowi bez  licencji. Pilot 
z  UAVO  nie  musi  przestrzegać  minimal-
nego  dystansu  od  wymienionych  wcze-
śniej obiektów,  jest za  to zobowiązany do 
zachowania  bezpiecznej  odległości  oraz 
do  unikania  wszelkich  działań  mogących 
spowodować  zagrożenie  bezpieczeństwa, 
utrudniać  ruch  lotniczy,  zakłócać  porzą-
dek  publiczny  lub  narażać  kogokolwiek 
na  szkodę.  Pilot  sam  powinien  umieć 
uwzględniać  warunki  meteorologiczne, 
strukturę (np. góry) i klasyfikację przestrze-

ni  powietrznej  (np.  obszary  zamknięte) 
oraz informacje o ograniczeniach w ruchu 
lotniczym.  Loty  nad  rurociągami  paliwo-
wymi,  liniami energetycznymi  i telekomu-
nikacyjnymi,  zaporami  wodnymi,  śluzami 
i  innymi  obiektami,  których  zniszczenie 
lub  uszkodzenie  może  stanowić  zagroże-
nie  dla  życia,  zdrowia,  środowiska  albo 
spowodować  poważne  straty  materialne, 
musi wykonywać  ze  szczególną ostrożno-
ścią. Pilot zobowiązany jest używać drona 
zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  regu-
larnie sprawdzać jego stan techniczny oraz 
wykonywać loty jedynie maszyną sprawną 
technicznie.  Jeżeli  lot VLOS ma odbyć  się 
na obszarze, który wymaga zgody ATS (Air 
Traffic Services, służba ruchu lotniczego) to 
zgoda  jest wydawana po uprzednim zgło-
szeniu mailowym lub za pomocą aplikacji 
DroneRadar na 2 dni przed wykonywaniem 
lotu, a w uzasadnionych przypadkach tego 
samego  dnia.  Zgłoszenie  powinno  zawie-
rać informację o trasie lotu lub o obszarze, 
planowanym czasie lotu, wysokości, znaku 
rozpoznawczym  bezzałogowego  statku 
powietrznego. W praktyce np. na obszarze 
RMZ  Warszawa  (Radio  Mandatory  Zone) 
zgłoszenia  wymagają  loty  w  przedziale 
100–120 metrów wysokości nad gruntem. 
Poniżej nie  trzeba zgłaszać. Powyżej – nie 
wolno latać. 

BVLOS – tylko dla orłów

Na  wykonywanie  lotów  poza  zasięgiem 
widoczności  wzrokowej  pilota/operato-
ra  (BVLOS)  konieczna  jest  zgoda  prezesa 
Urzędu  Lotnictwa  Cywilnego. W ULC  jest 
osobny  departament  ds.  Bezzałogowych 
Statków  Powietrznych.  Zgoda  wydawa-
na jest na 12 miesięcy. Loty BVLOS mogą 
służyć m.in. celom związanym z zapobie-
ganiem i zwalczaniem klęsk żywiołowych 
lub  katastrof,  akcjami  poszukiwawczymi 
i  ratowniczymi,  związane  z  monitorowa-
niem  zagrożeń  środowiska  naturalnego. 
Załącznik  6b  do  rozporządzenia  Ministra 
Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki 
Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. wymienia 
też dozór, monitoring, kontrolę i ochronę 
obiektów  inżynierii  lądowej  lub  wodnej, 
obszarów  leśnych  i wodnych,  prace  geo-
dezyjne,  związane  z  gospodarką  wodną 
lub  leśną,  działania  agrolotnicze  i  dosta-
wy medyczne. Działania  te  sklasyfikowa-
ne są jako usługi lotnicze, więc podobnie 
jak  operacje  lotnicze  jednostek  załogo-
wych,  powinny  opierać  się  na  instrukcji 
wydanej przez ULC. Instrukcja taka zawie-
ra dane firmy,  sprzętu  i personelu posia-
dającego uprawnienia do sterowania nim. 
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W  instrukcji  znajduje  się  analiza  ryzyka 
danej  operacji  lotniczej,  lista  czynności 
kontrolnych  zalecanych  przed  startem 
i po lądowaniu, opis procedur standardo-
wych i awaryjnych. 

Dron BVLOS powinien być wyposażo-
ny  w  urządzenia  umożliwiające  bieżące 
monitorowanie przez operatora toru lotu, 
prędkości,  wysokości  (za  pomocą  wyso-
kościomierza  barometrycznego),  stopnia 
naładowania  akumulatorów  lub  zużycia 
paliwa,  jakości  i  mocy  sygnału  między 
statkiem  powietrznym  a  stacją  zdalnego 
sterowania. Na żądanie  służby  ruchu  lot-
niczego (ATS) w każdej chwili powinna być 
dostępna  jego  lokalizacja  podstawowa 
lub awaryjna – położenie, prędkości, kie-
runek lotu. Urządzenie powinno rejestro-
wać parametry  lotu od uruchomienia do 
wyłączenia  systemu  („czarna  skrzynka”). 
Operator  drona  musi  mieć  możliwość 
przejścia od automatycznych parametrów 
lotu do zdalnego sterowania, np. na wypa-
dek  zmiany  warunków  atmosferycznych 
lub konieczności ustąpienia drogi statko-
wi  załogowemu.  Dron  BVLOS  powinien 
mieć  możliwość  automatycznego  wyko-
nanie  procedury  awaryjnej  (system  Fail-
safe), czyli zakończyć lot przez lądowanie 
awaryjne, kontynuować lot po wyznaczo-
nej  wcześniej  awaryjnej  trasie.  Powinien 
być wyposażony w kamerę umożliwiającą 
obserwowanie  otoczenia  w  celu  zmniej-
szenia ryzyka kolizji z innym statkiem po-
wietrznym lub z przeszkodą. Bez względu 
na porę dnia, podczas której dron będzie 
użytkowany,  musi  on  być  wyposażony 
w białe światło błyskowe umieszczone na 
górnej powierzchni kadłuba zapewniające 
dookólną emisję światła. 

Loty BVLOS powinny być zgłoszone co 
najmniej na 7 dni przed dniem wykonywa-
nia lotu. Również przy BVLOS obowiązuje 
maksymalna  wysokość  120  metrów  nad 
poziomem  terenu.  Przepisy  ograniczają 
prędkość lotu drona do 150 km/h. Na te-
renach miejscowości, miast i osiedli dron 
BVLOS  może  się  poruszać  w  odległości 
nie  mniejszej  niż  100 metrów  odległości 
poziomej od zabudowy za zgodą i na wa-
runkach  lokalnych  władz.  A  w  przypad-
ku  lotów  automatycznych  do  wysokości 
50  metrów  nad  poziomem  terenu  lub 
50 metrów nad najwyższą przeszkodą.

Zagrożenie z powietrza, czyli 
odpowiedzialność za drona

W przypadku utraty kontroli nad dronem 
operator  powinien  bezzwłocznie  poin-
formować  o  tym odpowiednią  instytucję 

zapewniającą  bezpieczeństwo  ruchu  lot-
niczego. Powinien podać bieżącą lokaliza-
cję drona, określaną za pomocą awaryjne-
go  lokalizatora, godzinę utraty  łączności, 
ostatnią  zarejestrowaną  prędkość, wyso-
kość,  kurs,  przewidywany  czas  wyczer-
pania zapasów paliwa lub akumulatorów 
zasilających układ napędowy. 

Jaka  jest  odpowiedzialność  opera-
tora  lub  pilota  za  szkody  spowodowane 
przez  jego  maszynę?  Odpowiedzialność 
cywilną,  odszkodowawczą pilot/operator 
ponosi w każdej sytuacji, poza działaniem 
siły wyższej (np. niemożliwego do przewi-
dzenia  załamania  pogody  wpływającego 
na sterowanie dronem). Trzeba się  też  li-
czyć z tym, że ULC nałoży karę administra-
cyjną. Gdy skutkiem wypadku  jest utrata 
zdrowa  lub  życia,  pilotowi/operatorowi 
zostanie  postawiony  zarzut  spowodowa-
nia wypadku lotniczego. 

Jeżeli dron jest potencjalnym zagroże-
niem: zakłóca przebieg imprezy masowej 
lub  zagraża  bezpieczeństwu  jej  uczestni-
ków, stwarza zagrożenie dla chronionych 
obiektów urządzeń i obszarów, jest podej-
rzany  o  terroryzm  lub  zagraża  życiu  lub 
zdrowiu osoby, to: może zostać zniszczo-
ny, unieruchomiony albo nad  jego  lotem 
może zostać przejęta kontrola (Prawo lot-
nicze art. 126a).

U-Space: przyszłość europejskich 
dronów

Z dniem 1 lipca wchodzą w życie dwa roz-
porządzenia  unijne  dotyczące  dronów. 
Rozporządzenie  wykonawcze  Komisji  UE 
2019/947 normuje kategorie  lotów drona-
mi  i  ich  zasady.  Rozporządzenie  delego-
wane 2019/945 dotyczy ich produkcji, dys-
trybucji, importu, certyfikacji i klasyfikacji. 
Dyrektywy  te mają  być  fundamentem  do 
wprowadzenia w Europie  systemu U-Spa-
ce, który w przyszłości ma w pełni zintegro-
wać  lotnictwo  bezzałogowe  z  załogowym 
we wszystkich krajach UE. Przepisy unijne 
starają się wybiec w przyszłość, kiedy ruch 
dronów,  w  celach  komercyjnych  –  trans-
portowych,  monitoringowych  i  ratowni-
czych – stanie się powszechny. 

Okres przejściowy ma trwać dwa lata. 
Co zmieni się w tym czasie w polskim pra-
wie?  Zmian  będzie  sporo.  Prawo  unijne 
zniesie rozróżnienie na użytkowanie dro-
na  rekreacyjno-sportowe  i  komercyjne. 
Drony będą certyfikowane i rejestrowane, 
a przestrzeń, w której będą mogły się po-
ruszać  zostanie  poddana  ścisłej  katego-
ryzacji.  Maszyny  latające  będą  musiały 
mieścić się w normach hałasu i przestrze-

gać zasad RODO. Zmieni się sposób nada-
wania  uprawnień  pilotom/operatorom 
(świadectwa  UAVO  zostaną  zastąpione 
przez  LUC).  Zostanie  otwarta  przestrzeń 
powietrzna dla lotów pomiędzy państwa-
mi UE. Przepisy obejmą całą unię, ale po-
szczególne  państwa  członkowskie,  będą 
miały  możliwość  ich  uszczegółowienia, 
by  zminimalizować  uciążliwość  dla  ludzi 
i środowiska.

Geoświadomość, czyli kategorie 
przestrzeni

Nowe  przepisy  unijne  dzielą  loty  drona-
mi na trzy kategorie: otwartą, szczególną 
i  certyfikowaną.  Pozornie  przypomina  to 
podział  stosowany w  Polsce  (loty  opera-
cyjne,  specjalistyczne  i  automatyczne). 
Jednak polski podział ma charakter funk-
cjonalny,  europejski  zaś  dotyczy  oceny 
ryzyka lotu nad danym terenem i ma skut-
kować powstaniem powszechnie dostęp-
nego,  interoperacyjnego  systemu  obej-
mującego  wszystkie  kraje  UE.  System, 
oprócz monitorowania poruszających się 
dronów, ma uwzględniać charakter prze-
strzeni  powietrznej  i  powierzchni  ziemi, 
obecność  budynków  i  instalacji,  gęstość 
zaludnienia,  uciążliwość  dla  mieszkań-
ców i przyrody. Pilotom i operatorom dro-
nów, korzystanie z systemu ma pomagać 
w wybraniu optymalnej trasy dla dronów 
i jednocześnie ułatwiać kontakt z instytu-
cjami  administrującymi  przestrzenią  na 
danym  terenie.  W  Polsce  funkcję  tę  czę-
ściowo pełni już aplikacja DroneRadar. 

W  kategorii  określanej  jako  otwarta 
(najniższe  ryzyko)  nie  wymagane  jest  ani 
zezwolenie  ani  wcześniejsze  zgłoszenie 
lotu.  Pilot/operator  zobowiązany  jest  do 
trzymania  statku  powietrznego  w  bez-
piecznej odległości od ludzi. Zabronione są 
loty nad grupami ludzi. Maksymalna wyso-
kości lotów dla VLOS i FLV nie zmienią się – 
odpowiednio 120 metrów i do 50 metrów. 
Dron nie może przenosić materiałów nie-
bezpiecznych, ani zrzucać czegokolwiek.

Piloci  dronów  ważących  mniej  niż 
250 gramów, latając na obszarach zalicza-
nych jako otwarte, nie będą musieli wyka-
zywać  się  żadnymi  licencjami.  Zdobycie 
uprawnień do pilotowania maszyn w kla-
sie do 500 gramów lub do 2 kilogramów, 
będzie łatwiejsze niż obecnie. (O nowych 
licencjach – w dalszej części tekstu).

Jeżeli lot przeprowadzany na obszarze 
otwartym  wiąże  się  z  podwyższonym  ry-
zykiem,  waga  startowa  drona  przekracza 
25 kilogramów lub na dronie zamontowa-
na jest „aparatura szpiegowska” (tj. czujnik 
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przechwytywania  danych  osobowych), 
to stosuje się wobec takiego lotu przepisy 
dla terenów oznaczonych w systemie jako 
szczególne.  Wiąże  się  to  z  koniecznością 
przeprowadzenia  dokładnej  oceny  ryzyka 
i  wskazania,  jakie  środki  zostaną  podjęte 
dla  zachowania bezpieczeństwa. Koniecz-
ne będzie stworzenie scenariusza lotu (loty 
o niskim ryzyku) lub uzyskanie zezwolenia 
operacyjnego  od ULC. W  przypadku  dzia-
łań  ze  standardowym  scenariuszem,  nie 
będzie  wymagane  każdorazowe  zezwole-
nie,  wystarczy  zatwierdzenie  procedury, 
ale dotyczyć ono będzie konkretnych dzia-
łań  wskazanego  drona  oraz  pilota/opera-
tora. Czy oznacza  to,  istotne ograniczenie 
lotów  w  przestrzeni  miejskiej?  Tak  –  dla 
lotów  amatorskich,  które  odbywają  się 
poza klubami lub stowarzyszeniami mode-
larskimi. Nie – dla pilotów lub operatorów 
posiadających  odpowiednie  uprawnienia 
LUC.  Może  to  oznaczać,  że  niemożliwe 
będę  loty  komercyjne  udające  loty  rekre-
acyjne (obecnie dość często się to zdarza). 
Amatorzy  będą  musieli  poszukać  wolnej 
przestrzeni z dala od miasta lub zapisać się 
do klubu  (wtedy klub uzyskuje potrzebne 
zezwolenia), zaś obszary szczególne zosta-
wić zawodowcom. 

Niektóre  obszary  zostaną  oznaczone 
jako  certyfikowane.  Do  lotów  na  tych  te-
renach będą  niezbędne,  prócz warunków 
określonych  dla  obszarów  szczególnych, 
dodatkowo  odpowiednie  certyfikaty  do-
tyczące  sprzętu  oraz  kwalifikacji  pilota/
operatora.  Niezależnie  od  oznaczenia  ob-
szaru, wszystkie loty ponad zgromadzenia-
mi ludzi oraz transport ludzi lub substancji 
niebezpiecznych  (materiały  wybuchowe, 
łatwopalne,  toksyczne  i  zakaźne,  radio-
aktywne i żrące)  lub loty dronem, którego 
jeden  z  wymiarów  przekracza  3  metry, 
uznano za działanie wymagające osobne-
go certyfikatu. 

Nie będzie „bezpańskich dronów”

Obowiązek  rejestracji  będzie  dotyczył 
wszystkich  dronów  ważących  powyżej 
250  gramów.  Drony  posiadające  czujniki 
do  przechwytywania  danych  osobowych 
oraz  te  wykorzystywane  w  obszarach 
szczególnych, trafią do rejestru bez wzglę-
du na ich wagę. 

Cyfrowy  rejestr  ma  być  dostępny  dla 
wszystkich upoważnionych podmiotów na 
terenie UE, co wraz z możliwością identyfi-
kacji  dronów  podczas  lotu,  ma  wykluczyć 
obecność  w  powietrzu  „bezpańskich  dro-
nów”. Wprowadzenie rejestracji ma skutko-
wać też tym, że wszystkie drony użytkowane 

lub sprzedawane w Europie będą spełniały 
określone  parametry  techniczne  (deklara-
cja zgodności z przepisami unijnymi – CE). 
Drony  będą  posiadały  niepowtarzalny  cy-
frowy  numer  rejestracyjny.  Etykieta  z  tym 
numerem  będzie  musiała  znaleźć  się  na 
maszynie wraz z informacją o klasie drona.

Drony podzielono na klasy w zależno-
ści od ich masy i osiągów. C0 obejmuje naj-
mniejsze maszyny – poniżej 250 gramów 
i maksymalnej prędkości lotu 19 m/s, czyli 
te,  których  nie  trzeba  rejestrować  i  do 
użytkowania,  których  nie  są  potrzebne 
żadne licencje. Wszystkie zasady, do prze-
strzegania  których  zobowiązany  będzie 
pilot takiego małego drona, będzie musia-
ła zawierać instrukcja obsługi sporządzo-
na przez producenta. Unijne przepisy wy-
raźnie  zwracają  jednak uwagę,  że  chodzi 
tu o małe bezzałogowe statki powietrzne 
a nie o latające zabawki. Te ostatnie pod-
legają  przepisom  dyrektywy  2009/48/WE 
w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Dlaczego 250 gramów, a nie jak obec-
nie w  Polsce  600?  Przepisy  powołują  się 
na eksperymenty – crash testy, z których 
wynika, że w przypadku zderzenia z czło-
wiekiem  energia  kinetyczna  drona  nie 
może przekroczyć 80 dżuli. 

Wraz  ze  wzrostem masy  drona,  idzie 
w  parze  konieczność  wyposażenia  go 
w  kolejne  układy  zapewniające  bezpie-
czeństwo. W klasie C1 (do 900 gram) dron 
powinien  mieć  system  przywracania 
transmisji danych lub bezpiecznego, awa-
ryjnego  zakończenia  lotu,  jednoznaczną 
zdalną  identyfikację,  system  świadomo-
ści  przestrzennej,  światła  umożliwiające 
odróżnienie go od załogowego statku po-
wietrznego oraz tryb podążania za stacją 
bazową. Kolejne klasy wprowadzają  tryb 
ograniczający  prędkość  do  mniejszej  niż 
3 m/s,  systemy ostrzeżenia  przed  awarią 
podzespołów,  konieczność  posiadania 
łącza  transmisji  danych  zabezpieczone-
go  przed  nieuprawnionym  dostępem  do 
funkcji sterowania i kontroli.

LUC zamiast UAVO

Świadectwa kwalifikacji UAVO mają zostać 
zastąpione  przez  certyfikaty  LUC  (Light 
UAV Operator Certificate), ważne na  tere-
nie  całej  unii.  Dotychczasowe  zezwolenia 
i  certyfikaty  kompetencji  pilota  zdalnego 
oraz deklaracje złożone przez operatorów 
zachowują ważność do 1  lipca 2021  r. Do 
tego czasu państwa członkowskie powin-
ny  przekształcić  obowiązujące  dotąd  na 
ich terenie uprawnienia i świadectwa. 

Licencja  LUC  określa  kategorię  dro-
na  (np.  C1)  i  podkategorię  umiejętności 
pilota  (np.  A1).  Kolejne  –  mają  dawać 
uprawnienia do lotów maszynami o coraz 
większej masie i o coraz większym stopniu 
ryzyka lub złożoności lotu.

Uprawnienia  LUC  C1/A1  będzie  ła-
twiej  i  taniej  zdobyć  niż  odpowiadające 
mu,  obowiązujące  obecnie  świadectwo 
UAV(MR)VLOS.  Szkolenie  i  egzaminy 
mają  odbywać  się  on-line.  Egzamin  ma 
obejmować  40  pytań  z  zakresu  bezpie-
czeństwa  lotniczego,  ograniczenia  prze-
strzeni  powietrznej,  prawa  lotniczego, 
ograniczeń  „czynnika  ludzkiego”,  proce-
dur operacyjnych, prywatności  i ochrony 
danych  osobowych,  odpowiedzialności 
za  szkody. Minimalny wiek, by  zdobyć  te 
uprawnienia to 16 lat, ale państwa człon-
kowskie mogą obniżyć nawet do 12 lat dla 
lotów w kategorii otwartej.

W podkategorii LUC A2 wymagany jest 
kurs  teoretyczny  (on-line)  i  praktyczny. 
Egzamin  teoretyczny  składa  się  z  dwóch 
części:  on-line  i  stacjonarnej  (minimum 
30 pytań dotyczących ograniczania ryzyka, 
meteorologii oraz wpływu ukształtowania 
powierzchni i przeszkód na zachowanie się 
drona). W podkategorii LUC A3 dodatkowo 
przeprowadzany jest egzamin praktyczny. 

Uprawnienia  LUC  mają  dotyczyć  nie 
tylko pilotów dronów, a również operato-
rów, czyli osób, które planują, programują 
lub  nadzorują  loty,  niekoniecznie  same-
mu będąc pilotami. 

Milada Czajkowska – Radca prawny
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską 
w Okręgowej  Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pracowała w Dziale Prawnym Giełdy Papierów Warto-
ściowych.  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 go-
spodarczym oraz prawie autorskim.

Filip Dopierała – Adwokat
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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S ynova  to  autentyczna  nowość 
trafiająca  celnie w potrzeby więk-
szości  klientów  agencji  ochrony 

mienia. W szczególności  tych, które poza 
ochroną  fizyczną  świadczą  usługi  utrzy-
mania czystości w obiektach. To produkt 
dający  tak  bardzo  pożądany  efekt,  jak 
sterylność  w  okresie  zagrożenia  epide-
miologicznego. Domyślasz się już, co wy-
jątkowego wyróżni CIĘ na tle konkurencji?  
S y n o v a.

Zapewne niektórzy słyszeli o antykra-
dzieżowych generatorach mgły czy dymu, 
które  w  kilka  sekund  potrafią  obniżyć 
przejrzystość powietrza do kilkudziesięciu 
centymetrów. Aktywacja takiego systemu 
w momencie włamania w praktyce unie-

możliwiała intruzowi plądrowanie. Nowo-
ścią,  jaką niesie Synowa,  jest nowy skład 
chemiczny  rozpylanej  mgły,  która  dzięki 
temu otrzymała właściwości sanityzujące. 
Producent  zmodyfikował  skład  chemicz-
ny  płynu  użytego  do  generowania  mgły. 

Tym  samym  system Synova może pełnić 
dwie funkcje jednocześnie – systemu pod-
noszącego  higienę  pomieszczeń,  a  także 
antykradzieżową.  Zapewne  znajdą  się 
klienci, których generator mgły przekona 
jedną z tych funkcji lub obiema. 

Synova,  pracując  jako  system  anty-
kradzieżowy, może  być wyzwalana przez 
działający w korelacji system sygnalizacji 
włamania  i  napadu.  Jeśli  natomiast  ma 
być użyta w celach higienicznych – może 
być wysterowana manualnie lub przez au-
tomatykę  budynkową,  np.:  w  godzinach 
nocnych,  pod  nieobecność  personelu 
/  pracowników.  W  każdym  przypadku, 
urządzenie  wypełnia  całą  kubaturę  po-
mieszczenia bardzo gęstą mgłą, powodu-
jąc spadek widzialności do ok. 0,5 m. 

Technologia  termicznego  rozpylania 
substancji  zmniejszającej  przejrzystość 
powietrza  pozwala  na  osiągnięcie  bar-
dzo małych  rozmiarów  kropel  zawiesiny, 
mieszczących  się  w  przedziale  od  1  do 
5µm.  Takie  rozmiary  gwarantują  utrzy-
mywanie  się  mgły  w  pomieszczeniu  do-
statecznie długo, by skutecznie uniemoż-
liwić działanie włamywaczom. Zawiesina 
o tej ziarnistości kropel nie daje się łatwo 
rozproszyć,  wyklucza  użycie  ręcznego 

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą wie, że wysoka 
jakość czy szeroko rozumiany profesjonalizm to podstawa 
każdego biznesu. Bądź jednak pewien, że to stanowczo 
za mało, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Dlaczego? 
Otóż zabiegając o klienta każdy marketingowiec twierdzi, 
iż jego ofertę wyróżnia najlepsza jakość, innowacyjność, 
indywidualne podejście do klienta, a niekiedy i najlepsza 
cena. Reasumując te cechy można by dojść do wniosku, że 
jesteśmy wyjątkowi na tle konkurencji. Tyle tylko, że tak 
o swoich mocnych stronach mówią wszyscy. Ty miej jeszcze 
coś naprawdę wyjątkowego, coś, co pozwoli być o krok przed 
konkurencją i zapewni pozycję pioniera nowych rozwiązań.
Zastanów się:
Czy tym, co będzie wyróżniać TWOJĄ firmę może być 
Synova?

SYNOVA 
– higiena i bezpieczeństwo  
na najwyższym poziomie

Zestawienie wydajności poszczególnych modeli Synova Fog

SYNOVA 200 500 800

Maksymalna objętość mgły przy pojedynczym wyrzucie 200 m3 500 m3 800 m3

Całkowita objętość mgły możliwa do uzyskania z pełnego zbiornika 850 m3 1275 m3 1700 m3

Objętość zbiornika 500 ml 750 ml 1000 ml

Czas pracy na zasilaniu awaryjnym > 1 h > 1 h > 1 h

Czas potrzebny na podgrzanie płynu po włączeniu zasilania > 1 h > 2 h > 2 h

Średnia pobierana moc 37 W 48 W 48 W



ZARZĄDZANIE | NOWOCZESNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

20      2/2020      

oświetlenia,  nie  pozwala  na  dostrzega-
nie  przedmiotów, mebli,  przeszkód,  czyli 
działa  zdecydowanie  dezorientująco  na 
ewentualnego  włamywacza.  Płyn  stano-
wiący  źródło  zawiesiny  jest  umieszczany 
w  prostym,  łatwo  dostępnym  zasobniku 
urządzenia. Mgła ustępuje  samoistnie po 
około  3  godzinach,  o  ile  pomieszczenie 
nie zostanie przewietrzone w sposób wy-
muszony.

Generator Synova dostępny  jest w kil-
ku  wariantach,  które  pozwalają  dobrać 
odpowiedni model do wielkości pomiesz-
czenia i przeznaczenia (antykradzieżowe / 
higieniczne). Zróżnicowane są również za-
sobniki z fluidem będącym źródłem mgły. 

Urządzenia  z  tej  serii  posiadają  kla-
syczne wejścia wyzwalające, uzbrajające, 
wyjście sygnalizacji awarii, port USB, sze-
regowy RS232. Są wyposażone w akumu-
lator  zapewniający  zasilanie  awaryjne, 
posiadają  plastikowe  obudowy  (co  uła-
twia stosowanie komunikatorów GSM).

Proponowane  w  tej  linii  urządzenia 
mają  zróżnicowaną  wydajność  –  zależnie 
od  modelu  –  od  200  m3  do  800  m3  przy 
pojedynczym  wyrzucie  mgły.  Taki  wyrzut 
można  wywołać  tyle  razy,  na  ile  starczy 
płynu: przykładowo Synova Fog 200 może 
zamglić  200 m3  przy  pojedynczym wyrzu-
cie.  Obiekt  o    takiej  kubaturze  może  być 
zamglony czterokrotnie. Jeśli kubatura jest 
mniejsza  –  odpowiednio  więcej  (zmniej-
szając czas wyzwalania pojedynczego wy-
rzutu mgły) np. 16 razy przy 50 m3. Wersja 
Synova Fog 800 może zamglić jednorazo-
wo maksymalnie 800 m3 i analogicznie 34 
razy przy kubaturze 50 m3.

Wszystkie urządzenia z  tej  linii posia-
dają stosowne certyfikaty, a płyn stosowa-
ny do generowania mgły dodatkowo cer-
tyfikat bezpieczeństwa jako nieszkodliwy 
dla ludzi  i zwierząt. Wszystkie urządzenia 
mogą być montowane zarówno w pozio-
mie, jak i w pionie.

W przygotowaniu  jest  również wersja 
bardziej  zaawansowana  z  rozbudowaną 
elektroniką.  Wiąże  się  to  z  możliwością 
obsługi większej  ilości wejść  i wyjść alar-
mowych, możliwością dodawania modu-
łów rozszerzeń w postaci karty LAN do do-
stępu zdalnego przez chmurę, karty Wi-Fi 
dostępu do sieci bezprzewodowej WLAN, 
a także karty dodatkowych wyjść przekaź-
nikowych.  Przygotowywana  linia  będzie 
posiadać  także większe zbiorniki na płyn 
do  wytwarzania mgły,  co  oczywiście  po-
zwala  na  zamglenie  większych  pomiesz-
czeń.  W  fazie  przedprodukcyjnej  jest  już 
model o  wydajności zamglenia kubatury 
4000 m3 przy pojedynczym wystrzale.

Płyn  używany  w  systemie  Synova 
stanowi nieszkodliwą dla  ludzi  i  zwierząt 
mieszankę alkoholu, wody, glikolu propy-
lenowego oraz soli amonowych. Można go 
stosować  także  we  wszystkich  poprzed-
nich  wersjach  przeznaczonych  do  syste-
mów antykradzieżowych. 

Istotną  przewagą  nowego  płynu  nad 
tradycyjnymi  płynami,  dedykowanymi 
do ręcznych atomizerów stosowanych do 
odkażania, jest fakt, iż mgła jest rozpylana 
do  rozmiarów  kropli  o  średnicach  rzędu 
1 – 5 µm, podczas gdy tradycyjne rozpyla-
cze generują krople rzędu kilkudziesięciu 
do 100 µm. Dzięki temu kondensat pozo-

staje  w  powietrzu  dłużej  jako  zawiesina 
oraz posiada daleko większe zdolności do 
penetracji  wszystkich  naroży,  krawędzi, 
płaszczyzn i zakamarków pomieszczenia. 

Mgła jest w pełni bezpieczna dla elek-
troniki,  dzięki  czemu  można  stosować 
oczyszczanie  mgłą  w  pomieszczeniach, 
w  których  znajdują  się  np.  komputery 
(także  w  serwerowniach).  Nie  powoduje 
korozji, nie pozostawia osadu, smug, itp., 
nie ma więc konieczności przeprowadza-
nia sprzątania po danej operacji.

Ponieważ osiadająca mgła pozostawia 
pewien efekt  zabezpieczający przez kilka 
dni,  można  rekomendować  taką  formę 
higienizacji, np.  raz w tygodniu, choć nie 
ma żadnych przeciwskazań do codzienne-
go stosowania tej procedury. Jest to więc 
także  idealne  rozwiązanie  do  obiektów 
muzealnych,  gdzie  dokładne  czyszczenie 
jest utrudnione z uwagi na materię ekspo-
natów  i  ich wartość materialną. Ponadto 
ma  zastosowanie  w  pomieszczeniach 
o  dużym  natężeniu  ruchu  (poczekalnie, 
przedszkola,  siłownie,  sklepy  jubilerskie 
i wysokim obostrzeniu z uwagi na wymogi 
RODO. Zastosowanie tego rodzaju rozwią-
zania  zapewni  sanityzację  i  bezpieczeń-
stwo na najwyższym poziomie. 

Artykuł firmy
EUROALARM

Reklama
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NOWE TECHNOLOGIE | SYSTEMY DOZORU WIZYJNEGO

W   artykule  omówiono  aktualne 
trendy  kształtujące  nowe  roz-
wiązania w zakresie dozoru wi-

zyjnego. Czy sztuczna inteligencja zastąpi 
niebawem  operatora  monitoringu?  Jak 
dzisiaj możemy wykorzystać chmury obli-
czeniowe? Jaki wpływ na systemy dozoru 
wizyjnego mają  aktualne  regulacje  doty-
czące ochrony danych osobowych? Jakie 
znaczenie mają  systemy dozoru wizyjne-
go w czasach  „smart  cities”?  Jaki wpływ 
na  rozwój  nowych  technologii  mają  ro-
snące  cyberzagrożenia?  I  czy  głównym 
przeznaczeniem  systemów dozoru wizyj-
nego pozostanie ochrona mienia  i porzą-
dek publiczny?

Według  literatury  jeden  z pierwszych 
przypadków  wykorzystania  kamer  w  ce-
lach związanych z bezpieczeństwem miał 
miejsce w 1935 r., kiedy to Thomas Wells, 
komendant policji w Chesterfield, nagry-
wał  w  celach  dowodowych  nielegalne 
zakłady  sportowe  zawierane  u  bukma-
cherów1.  W  Polsce  pierwszy  udokumen-
towany  przypadek  wykorzystania  kamer 
do  nadzorowania  przestrzeni  publicznej 
miał natomiast miejsce w 1997 r. w Koro-
nowie w Powiecie Bydgoskim. Oczywiście 
pomiędzy  jednym  a  drugim  przykładem 
dokonał  się  ogromny  postęp  technolo-
giczny.  Ale  tamten  postęp  jest  niczym 
w porównaniu do tego, którego  jesteśmy 
świadkami dzisiaj.

Zaawansowana analiza obrazu

Następujący  rozwój  technik  i  narzędzi 
analitycznych przyspieszy  i osiągnie zde-
cydowanie  wyższy  poziom.  Już  dzisiaj 
zbiory  danych,  którymi  dysponujemy  są 
tak  duże,  że  ich  analiza  zdecydowanie 
wykracza  poza  możliwości  człowieka. 
Zaawansowane  algorytmy  w  połączeniu 
z  dostępną  mocą  obliczeniową  tworzą 

1  Patrz.  P.  Waszkiewicz,  Wielki  Brat  Rok  2010. 
Systemy monitoringu  wizyjnego  –  aspekty  krymina-
listyczne,  kryminolgoiczne  i  prawne, Wolters  Kluwer 
Polska, Warszawa 2011, s. 33.

nowe  możliwości.  Wykorzystując  takie 
dziedziny  jak  uczenie  się  maszyn  (ang. 
machine  learning)  czy  głębokie  uczenie 
się (ang. deep learning) otrzymujemy co-
raz bardziej rozwinięte funkcje systemów 
dozoru  wizyjnego.  Otwiera  to  potencjal-
nie  nowe  możliwości  w  zakresie  funkcji 
detekcji  czy  śledzenia  obiektów.  Jedno-
cześnie daje nadzieję na eliminację dużej 
liczby  fałszywych  alarmów  lub  błędnych 
interpretacji,  co  jak  dotąd pozostaje  naj-
większą  bolączką  wielu  rozbudowanych 
systemów bezpieczeństwa. Całkowite wy-
eliminowanie  operatorów  systemów wy-
daje  się  jednak  odległym  scenariuszem, 
niemniej  jednak  zmniejszenie  liczby  sta-
nowisk  niezbędnych  do  obsługi  wszyst-
kich  sygnałów  staje  się  faktem.  Jest  to 
oczywiście  szansa,  by  pracę  operatorów 
uczynić prostszą i przede wszystkim obar-
czoną mniejszą ilością błędów. Nie może-
my  jednak  zapominać,  że  nowe  techno-
logie zawsze rodzą nowe zagrożenia, a te 
związane z naszą prywatnością są jak naj-
bardziej realne.

Rozwiązania chmurowe

Jednym  z  trendów,  który  w  najbliższych 
latach  będziemy  mogli  obserwować  jest 
rozwój chmurowych platform do przecho-
wywania i analizowania zarejestrowanych 
obrazów.  Coraz  powszechniejsze  staną 
się  systemy  dozoru  wizyjnego  jako  usłu-
ga  (ang.  video  surveillance  as  a  service  
VsaaS). Z jednej strony rozwiązania chmu-
rowe znajdą się w obszarze zainteresowań 
tych wszystkich  podmiotów,  które  z  róż-
nych przyczyn (m.in. kadrowych i finanso-
wych) nie będą w stanie utrzymywać wła-
snej  infrastruktury.  Z  drugiej  natomiast, 
już  dzisiaj  część  rozwiązań  do  analizy 
obrazu potrzebuje ogromnych mocy obli-
czeniowych, co powoduje przyrost  liczby 
firm  na  rynku  oferujących  usługi  prze-
twarzania  danych.  Jednocześnie  warto 
zwrócić uwagę czytelników na częściową 
zmianę miejsca, w którym przetwarza się 
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dane, a mianowicie na przejście z chmu-
ry  obliczeniowej  (ang.  cloud  computing) 
w  kierunku  przetwarzania  danych  bez-
pośrednio w  urządzeniach  peryferyjnych 
(ang. edge computing). Jest to o tyle cie-
kawe  rozwiązanie,  gdyż  pozwala  obejść 
problemy  jakie  pojawiają  się  w  związku 
z  ograniczoną  przepustowością  sieci,  co 
przy  wciąż  wzrastającej  ilości  urządzeń 
tzw.  internetu rzeczy nabiera szczególne-
go znaczenia.

Ochrona prywatności

Ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  da-
nych  osobowych  zmienia  podejście  do 
stosowania systemów dozoru wizyjnego, 
wymuszając na administratorach weryfi-
kację potrzeby stosowania i konieczności 
zabezpieczenia tychże systemów. Dzisiaj, 
zapewnienie  poufności,  integralności 
i dostępności nagrań jest wyraźnym obo-
wiązkiem administratora systemu. Jeżeli 
nie wywiązuje się z tych obowiązków, na-
raża się  tym samym na poważne konse-
kwencje, nie wyłączając finansowych kar 
administracyjnych oraz  roszczeń docho-
dzonych przez osoby fizyczne na drodze 
sądowej. Nowe regulacje stały się zatem 
katalizatorem dla  rozwoju nowych  tech-
nologii,  które  pomogą  administratorom 
zapewnić  zgodność  z  obowiązującymi 
przepisami. Oczekiwane funkcjonalności 
to  między  innymi  możliwość  wielopo-
ziomowego  uwierzytelniania  oraz  przej-
rzystego  administrowania  uprawnienia-
mi  użytkowników,  szyfrowania  nagrań 
przechowywanych  na  podstawowych 
nośnikach  oraz  eksportowanych  na  no-
śniki zewnętrzne, jak również możliwość 
równoległych  zapisów  lustrzanych  oraz 
automatycznego tworzenia kopii zapaso-
wych.  Zasada minimalizacji  w  odniesie-
niu do przetwarzania danych osobowych 
kreuje  potrzebę  stosowania  statycznych 
i dynamicznych masek prywatności. Na-
tomiast  chyba  największym wyzwaniem 
dla  administratorów  systemów  dozoru 
wizyjnego  jest  realizacja  praw  osób  ob-
serwowanych,  w  szczególności  prawo 
dostępu  do  zarejestrowanych  obrazów. 
Jest  to  o  tyle  problematyczne  gdyż  na 
nagraniach  utrwalone  są  zazwyczaj  wi-
zerunki wielu osób, a udostępniając na-
grania  jednej  osobie  musimy  pamiętać 
o  ochronie  prywatności  osób  postron-
nych.  Dzisiaj  fragmenty  nagrań  podda-
wane są edycji najczęściej przy wykorzy-
staniu  zewnętrznych  programów,  to  też 
rozwiązania  pozwalające  anonimizować 
nagrania  bezpośrednio  w  aplikacji  za-

rządzającej  systemem dozoru wizyjnego 
będą  coraz  częściej  bardzo  pożądane 
przez klietów.

Cyberbezpieczeństwo

Znaczenie  cyberbezpieczeństwa  wzrasta 
proporcjonalnie  do  rosnącej  skali  cybe-
rzagrożeń, o czym informują nas najnow-
sze  raporty  i wyniki badań na  ten  temat. 
Kamery  sieciowe  są  częścią  internetu 
rzeczy,  częścią  świata  technologicznego, 
który dotychczas rozwijany był z pominię-
ciem wielu elementarnych wymagań bez-
pieczeństwa. Zdaniem wielu temu światu 
technologicznemu bardziej niż określenie 
„Internet  of  Things2”  odpowiada  miano 
„Internet  of  Threats3”.  Zabezpieczenie 
samych  systemów  dozoru  wizyjnego  nie 
może stać na niższym poziomie niż zabez-
pieczenie  obiektów,  do  ochrony  których 
są one wykorzystywane. W celu zminima-
lizowania  ryzyka  naruszenia  bezpieczeń-
stwa  potrzebujemy  połączonych  wysił-
ków działów bezpieczeństwa i działów IT. 
Cyberbezpieczeństwo  musi  obejmować 
wszystkie  jego elementy, ze szczególnym 
naciskiem  jednak  na  warstwy  dostępu, 
sieci,  aplikacje  i  urządzenia.  Cyberbez-
pieczeństwo  to  z  pewnością  praca  cią-
gła,  jednak  właśnie  takiej  ciągłej  pracy 
będą oczekiwać klienci od producentów. 
A ponieważ cyberprzestępcy nie ustępują 
w poszukiwaniu błędów, luk i podatności 
systemów, to obowiązkiem producentów 
jest  identyfikować  to  wszystko  szybciej 
i  niezwłocznie  dokonywać  stosownych 
napraw  i aktualizacji. Dzisiejsze budowa-
nie  odpornych  na  cyberbezpieczeństwa 
systemów  bezpieczeństwa  nie  jest  już 
opcją, tylko koniecznością. 

Inteligentne miasta

„Inteligentne  miasto”  (ang.  smart  city) 
jest  dzisiaj  bardzo modnym  trendem,  za 
którym  starają  się  podążać  już  nie  tylko 
największe  aglomeracje.  Idea  inteligent-
nych miast zakłada między innymi szero-
kie wykorzystanie danych oraz nowocze-
snych  technologii  teleinformatycznych. 
Co  ważne,  pierwotnie  były  to  przede 
wszystkim analizy danych historycznych, 
dzisiaj  środek  ciężkości  przesuwa  się 
w kierunku wykorzystania danych dostęp-
nych  w  czasie  rzeczywistym.  W  świecie 
pełnym  czujników  i  kontrolerów  istotną 
rolę mogą  odegrać  również  systemy  do-

2  Internet rzeczy.

3  Internet zagrożeń.

zoru  wizyjnego.  Jako  jeden  z  rodzajów 
systemów  alarmowych  pierwotne  wy-
korzystywane  były  do  celów  związanych 
z ochroną osób i mienia oraz bezpieczeń-
stwem  i  porządkiem  publicznym.  Zakres 
potencjalnego wykorzystania  jest  jednak 
znacznie  szerszy.  Już  dzisiaj  przy  użyciu 
kamer coraz częściej nadzoruje się proce-
sy technologiczne, monitoruje się zmien-
ne  w  przestrzeni  publicznej,  przeprowa-
dza się  inspekcje obiektów budowlanych 
i  instalacji  technicznych,  monitoruje  się 
zagrożenia  powodziowe  i  pożarowe,  do-
konuje  się  pomiarów  i  obliczeń.  Wydaje 
się,  że  producenci  doskonale  dostrze-
gają  zachodzące  trendy  i  chcąc  podążać 
za nimi, a nie zostać w tyle oferują coraz 
więcej  rozwiązań, a nie  tylko produktów, 
które mają  uczynić  nasze miasta  jeszcze 
bardziej „smart”. 

Podsumowanie

Moim  celem  nie  było  opisanie  wszyst-
kich zmian, które możemy lub niebawem 
będziemy  obserwować  w  zakresie  sys-
temów  dozoru  wizyjnego.  Wybór  zagad-
nień  jest  czysto  subiektywny,  chociaż  in-
spirowany  opracowaniami  branżowymi. 
Na  koniec  przywołam  tylko  jedno,  które 
zdaje  się  dawać  solidne podstawy moim 
wcześniejszym  twierdzeniom.  Otóż  we-
dług  Gartnera,  przedsiębiorstwa  anali-
tyczno-badawczego  specjalizującego  się 
w  zagadnieniach  strategicznego  wyko-
rzystania  technologii  oraz  zarządzania 
technologiami,  zewnętrzne  kamery  mo-
nitoringu będą stanowić największą część 
rynku rozwiązań Internetu 5G w ciągu naj-
bliższych trzech lat i ze średnią dwukrotną 
dynamiką wzrostów  rok  do  roku4.  Jeste-
śmy  zatem  już  uczestnikami  tych  prze-
mian. A jak według Państwa prezentować 
się  będzie  rozwój  nowych  technologii 
w systemach dozoru wizyjnego w najbliż-
szych latach? Zapraszam do wymiany po-
glądów i spostrzeżeń. 
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Kontrolery KD i czytniki kart 
zbliżeniowych

Za podstawę  systemów kontroli  dostępu 
można  uznać  kontrolery  i  czytniki  kart 
zbliżeniowych.  Kontroler  jest  podsta-
wowym  i  zarazem  najważniejszym  ele-
mentem części  sprzętowej  systemu RCP/
KD  stanowiąc  tym  samym  jego  „serce”. 
Służy  do  sterowania  urządzeniami  wy-
konawczymi  takimi  jak  np.  rygiel  elek-
tromagnetyczny,  bramka  obrotowa  czy 
sygnalizator  optyczny.  Współpracuje 
z czytnikami identyfikatorów (kart zbliże-
niowych)  i  czujnikami domknięcia drzwi. 
Nowoczesne kontrolery mogą komuniko-
wać  się  z  czytnikami  z  użyciem  różnych 
typów  komunikacji  jak  „Clock  &  Data” 
i  „Wiegand”  oraz  przy  pomocy  interfejsu 
CAN,  który  zastępuje  powoli  starszy  in-
terfejs RS232/RS485. Kolejnym coraz czę-
ściej pojawiąjącym się w kontrolerach KD 
standardem  jest  stosowanie komunikacji 
z kontrolerami bezpośrednio poprzez sieć 
LAN, niejednokrotnie także ze wsparciem 
zasilania  PoE.  Wbudowany  w  kontroler 
port USB może służyć zarówno dla celów 

administracyjnych oraz  serwisowych,  jak 
i  do podłączenia  zewnętrznych urządzeń 
takich jak kamery czy pamięci przenośne 
(np.  pendrive),  które  będą  mogły  służyć 
do pobrania  rejestracji  zapisanych w pa-
mięci,  gdy  urządzenia  będą  pracowały 
w  trybie  off-line.  Wspomniany  interfejs 
RS485  lub  CAN  umożliwia  komunikację 
z innymi kontrolerami (ekspanderami) dla 
celów realizacji np. funkcji APB (anti-pass-
back).  APB  zaimplementowany  w  nowo-
czesnych  kontrolerach  daje  możliwość 
skonfigurowania  schematu  poruszania 
się  po  obiekcie,  wymuszając  kierunek 
przejścia czy obsługę śluz.

Nowoczesne  czytniki  są  wygodne 
w  montażu  i  mogą  być  zainstalowane 
w  miejscach  o  ograniczonej  ilości  prze-
strzeni.  Niektóre  modele  przystosowane 
są  do  pracy  w  skrajnych  warunkach  at-
mosferycznych.  Nabyć  można  również 
wersje  montowane  bezpośrednio  na 
powierzchniach  metalowych.  W  takim 
przypadku  obudowa  ma  na  tyle  dużą 
wysokość  aby  znajdująca  się  wewnątrz 
antena  była  odpowiednio  odsunięta  od 
podłoża. Z pewnością przydatne okażą się 
także wejścia i wyjścia, które pozwalają na 
współpracę  z  wieloma  typami  kontrole-
rów. Najnowocześniejszym rozwiązaniem 
w  zakresie  czytników  zbliżeniowych  są 
czytniki „sektorowe”, które do uwierzytel-
niania używają zarówno numeru fizyczne-
go karty jak i dodatkowych informacji za-
pisanych w wybranych sektorach pamięci 
karty. Rozwiązanie takie podnosi znacznie 
poziom  bezpieczeństwa  systemu  opar-
tego  o  kraty  zbliżeniowe,  ponieważ  przy 
zastosowaniu odpowiednich algorytmów 
szyfrujących  zabezpiecza  kartę  przed  jej 
skopiowaniem.

Niejednokrotnie  zastosowanie  znaj-
dują  systemy  kontroli  dostępu  bazujące 

na bezprzewodowych  technologiach wy-
miany  danych.  Jako  zalety  takiego  roz-
wiązania wymienia  się przede wszystkim 
niski koszt  integracji poszczególnych ele-
mentów systemu. Urządzenia bazujące na 
technologii  bezprzewodowej  mogą  być 
zastosowane  zarówno  w  przypadku  no-
wych jak i istniejących już systemów kon-
troli dostępu. Ważny jest przy tym prosty 
montaż w drzwiach oraz kompatybilność 
z  wiodącymi  technologiami  zbliżeniowy-
mi.  Zasilanie  bateryjne  zapewnia  funk-
cjonalność czytników kart zbliżeniowych. 
Jest  możliwa  aktualizacja  uprawnień 
w czasie rzeczywistym.

Zamki elektromagnetyczne 
i osprzęt drzwiowy

Zwory  elektromagnetyczne  stanowią 
zamki,  które  zastosowanie  znajdują 
w  systemach  kontroli  dostępu,  a  także 
w  drzwiach  przeciwpożarowych,  ewaku-
acyjnych oraz wszędzie tam gdzie wyma-
gany jest system odblokowania po zaniku 
napięcia. Elektromagnesy montuje się na 
wszystkich  rodzajach  drzwi  niezależnie 
od  ich  materiału  wykonania.  Dostępne 
na  rynku elektromagnesy cechują się  za-
równo estetycznym wyglądem jak i prostą 
obsługą. Można  je montować powierzch-
niowo i w zabudowie wewnętrznej.

Rygiel elektromagnetyczny nazywany 
także elektrozaczepem składa się z części 
mechanicznej, która blokowana jest ukła-
dem  elektromagnetycznym.  Po  otwarciu 
drzwi, kształt uchylnego języka spustowe-
go  umożliwia  ponowne  ich  zatrzaśnięcie 
przy domykaniu.

Trzymacze  drzwiowe  przeznaczone 
są do blokowania drzwi w pozycji otwar-
tej.  Znajdują  one  zastosowanie  przede 
wszystkim  w  systemach  przeciwpożaro-
wych. Przez czas podawania napięcia do 
elektromagnesu  drzwi  są  utrzymywane 
w  pozycji  otwartej,  umożliwiając  ich  sa-
moczynne  zamknięcie. W momencie  od-
cięcia  zasilania  (ręcznego  lub  przez  ste-
rownik)  zamek  zwalnia  blokadę  a  drzwi 
mogą zostać zamknięte.

Zamki  typu  solenoid  wykonane  są 
w  postaci  cewki,  która  wytwarza  pole 
elektromagnetyczne,  powodujące  wy-
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sunięcie  się  metalowego  trzpienia.  Ten 
z kolei wysuwa stalową płytkę montowa-
ną w skrzydle drzwiowym. Urządzenie  to 
pozwala  na  wyeliminowanie  pośrednich 
układów mechaniczno-elektrycznych. 

Samozamykacze  drzwiowe  stanowią 
urządzenia,  które  zamykają  drzwi  nie-
domknięte  przez  osobę  przechodzącą. 
Samozamykacze są urządzeniami mecha-
nicznymi.  Ich  głównym  elementem  jest 
sprężyna  a  czynnik  tłumiący  najczęściej 
stanowi płyn hydrauliczny.

Zwory  elektromagnetyczne  stano-
wią  zamki,  które  znajdują  zastosowanie 
w  systemach  kontroli  dostępu,  a  także 
w  drzwiach  przeciwpożarowych,  ewaku-
acyjnych oraz wszędzie tam, gdzie jest wy-
magany system odblokowania po zaniku 
napięcia. Elektromagnesy montuje się na 
wszystkich  rodzajach  drzwi,  niezależnie 
od  materiału  ich  wykonania.  Dostępne 
na  rynku elektromagnesy cechują się  za-
równo estetycznym wyglądem jak i prostą 
obsługą. Można  je montować powierzch-
niowo i w zabudowie wewnętrznej.

Obrotowe bramki

Obrotowe bramki wysokie  sprawdzają  się 
w miejscach, gdzie jest wymagana kontro-
la ruchu osobowego w miejscach strzeżo-
nych.  Urządzenia  tego  typu współpracują 
z  systemami  biletowymi,  rejestracji  cza-
su  pracy  i  kontroli  dostępu.  W  nowocze-
snych  wysokich  bramkach  obrotowych 
uwzględnia  się  sterowanie  mikroproce-
sorowe,  wspomaganie  ruchu  grzebienia, 
mechanizm  dwukierunkowy,  piktogramy 
diodowe  lub  lampki  oraz  odblokowywa-
nie awaryjne. W niektórych modelach ste-
laż  wykonuje  się  ze  stali  nierdzewnej  lub 
malowanej  proszkowo.  Aby  mechanizm 

odblokowujący  mógł  się  uruchomić  jest 
konieczne  otrzymanie  przez  bramkę  im-
pulsu  sterującego  z  urządzenia  zewnętrz-
nego.  Wewnętrzny  rygiel  jest  załączany 
elektrycznie  na  około  10  s.  Stan  otwarcia 
bramki  jest  sygnalizowany  świecącą  się 
strzałką  w  kolorze  zielonym.  Za  pomocą 
czerwonego krzyżyka użytkownik jest z ko-
lei  informowany  o  stanie  zamknięcia.  Po 
odblokowaniu mechanizmu należy pchnąć 
ramię bramki, które jest usytuowane w po-
zycji  poziomej  w  kierunku  sygnalizowa-
nego  przejścia.  Po  pchnięciu  następuje 
samoczynne  załączenie  mechanizmu  do-
pychającego,  który  wspomaga  przejście 
i  zablokowanie obrotu do  czasu otrzyma-
nia następnego sygnału sterującego. W ra-
zie  potrzeby  odblokowania  mechanizmu 
należy  odbezpieczyć  blokadę  ruchu  ra-
mion. Czynność taka może być konieczna 
na przykład przy ewakuacji osób lub braku 
zasilania.

Bramki  z  mechanizmem  dwukie-
runkowym  pozwalają  na  kontrolę  ru-
chu  osobowego  w  obu  kierunkach  lub 
w jednym z nich. W niektórych modelach 
przewidziano piktogramy diodowe, które 
określają stan odblokowania lub zabloko-
wania  bramki  –  czerwony  krzyżyk-bram-
ka  zamknięta,  zielona  strzałka-bramka 
otwarta. Istotną rolę odgrywa elektrome-
chaniczne  wspomaganie  ruchu  ramion, 
które ma za zadanie zapewnienie płynne-
go  przechodzenia  oraz  samoczynne  blo-
kowanie układu ramion.

Oprogramowanie systemów 
kontroli dostępu

Dane  pozyskane  za  pomocą  infrastruk-
tury  technicznej  obrabiane  są  przez  od-
powiednie  oprogramowanie.  Aplikacje 
tego typu często integruje się z systemem 
alarmowym,  przeciwpożarowym,  a  tak-
że  z  telewizją  przemysłową.  Z  kolei  po-
wiadamianie może  odbywać  się  poprzez 
wiadomości  SMS  lub  e-mail.  Wygenero-

wane raporty są eksportowane do innych 
programów. Podstawową funkcjonalność 
programu można podzielić na kilka grup 
–  zezwolenie  dostępu,  zarządzanie  zda-
rzeniami, zarządzanie gośćmi i pojazdami 
(elektroniczna księga gości), sprawdzanie 
i  raportowanie  pojawiających  się  alar-
mów (domknięcia drzwi, siłowego otwar-
cia drzwi, wciśnięcia przycisku PWA  itp.), 
produkcja identyfikatorów, raporty.

W ramach zezwolenia dostępu istnie-
je możliwość definiowania grup pracow-
ników oraz predefiniowanych poziomów 
uprawnień.  Każdemu  pracownikowi  lub 
kontrahentowi  można  nadać  uprawnie-
nia dostępu poprzez autoryzację, według 
stref czasowych i kalendarza. Zezwolenie 
dostępu może odbywać się także na pod-
stawie  klasyfikacji  personelu,  kontroli 
parzystości  przejścia  lub  cech  biome-
trycznych.

Zarządzanie  zdarzeniami  stwarza 
możliwość mapowania wielowarstwowe-
go  czyli  graficznej  prezentacji  rozmiesz-
czenia  urządzeń  w  pomieszczeniach. 
Wszystkie  elementy  kontroli  mogą  być 
określone  na  mapie  pod  względem  po-
zycji.  Zdarzenia  są  także  sygnalizowa-
ne  zarówno  dźwiękami  jak  i  wizualnie. 
Oprócz  tego zdarzenia klasyfikuje się np. 
z  uwzględnieniem  kryterium wejścia  au-
toryzowanego, włamania, pożaru, itp.

Oprogramowanie wspomagające kon-
trolę  dostępu  jest  w  stanie  nadzorować 
ruch gości. W pierwszej kolejności odbywa 
się  ich  rejestrowanie.  Można  przeprowa-
dzić szybką autoryzację gościa przez recep-
cję na której wydana zostaje elektroniczna 
przepustka w formie karty zbliżeniowej. Ist-
nieje  również możliwość  szybkiego wpro-
wadzenia danych rejestrującego się gościa, 
poprzez  zeskanowanego  dokumentu  toż-
samości przy pomocy miniaturowego ska-
nera przeznaczonego do tego celu.

Do  interesujących  funkcji  zaliczyć 
należy  również  personalizację  identyfi-
katorów.  Fotografia  pracownika  zapisy-
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wana jest bezpośrednio w bazie danych. 
Program  współpracuje  z  większością 
modeli  drukarek  również  tych,  które 
pozwalają  na  pracę  z  kartami  plastiko-
wymi. Do  identyfikatora można  również 
dodać podpis pracownika.  Istnieje moż-
liwość  wydrukowania  na  karcie  kodu 
kreskowego.  Z  pewnością  przydatną 
funkcję  stanowi  możliwość  generowa-
nia  raportów,  łącznie  z  graficznym  ra-
portem  obecności  osób  w  strefach  KD, 
szybkim  wydrukiem  listy  ewakuacyjnej 
czy  rejestr  przejść  ze  zdjęciem  osoby 
dokonującej rejestracji. Kolejną ciekawą 
funkcją  jest  „wideorejestracja”  –  funk-
cjonalność  zapisu  zdarzeń  w  formie  
krótkich sekwencji wideo. Możemy reje-
strować  zarówno  zdarzenia  powiązane 
z  rejestracją  czasu  pracy  pracowników 
(wejście/wyjście)  oraz  ze  zdarzeniami 
alarmowymi  o  których  sygnalizuje  sys-
tem  kontroli  dostępu  (siłowe  otwarcie 
drzwi, wciśnięcie przycisku wyjścia awa-
ryjnego,  próba  nieautoryzowanego  do-
stępu  do  pomieszczeni  itp.).  System  po 
otrzymaniu informacji o określonym zda-
rzeniu zapisuje obraz z kamery w ustalo-
nej  lokalizacji  sieciowej. Z  reguły, w wy-
niku jednego zdarzenia zapisywane są 3 
kilkusekundowe sekwencje wideo: przed 
zdarzeniem, w trakcie zdarzenia i po zda-
rzeniu.  Zapis  wideorejestracji  ma  dużą 
przewagę  nad  zapisem  jedynie  zdjęcia 
mamy możliwość weryfikacji czy np. przy 
otwarciu drzwi przez jedną osobę nie we-
szło z nią do pomieszczenia więcej osób.

Komfort użytkowania poprawi moduł 
pozwalający  na  współpracę  programu 
z siecią Intranet. Tym sposobem zyskuje 
się  dostępność  do  systemu  wszystkim 
zainteresowanym użytkownikom. Należy 
podkreślić,  że  dostęp  do  danych  przy-
dzielany jest na różnych poziomach.

Biometria w kontroli dostępu

Odpowiednie  systemy  elektroniczne 
w  pierwszej  kolejności  przeprowadzają 
ogólny przegląd  rysów  twarzy.  Tym  spo-

sobem są  lokalizowane oczy a następnie 
wykonuje się zdjęcie tęczówki przy użyciu 
specjalnej kamery o wysokiej rozdzielczo-
ści. Kolejny etap pracy obejmuje przygo-
towanie zdjęcia kodu, który zawiera skró-
cony  opis  charakterystycznych  punktów. 
Coraz częściej uzyskany kod jest szyfrowa-
ny  i  porównywany  z  zaszyfrowanym  ko-
dem oryginału zapisanym w bazie syste-
mu. W nowoczesnych  systemach  zwraca 
się uwagę na przypadkowe i celowe ruchy 
głowy, a także na mrugnięcia i przymknię-
te powieki.

W  systemach  identyfikacji,  bazu-
jących  na  cechach  biometrycznych, 
istotną  rolę  odgrywają  czytniki  geome-
trii  dłoni,  której  wykonuje  się  zdjęcie 
trójwymiarowe.  Rejestruje  się  przy  tym 
długość,  szerokość  oraz  grubość  czte-
rech  palców.  Ważne  pozostaje  identyfi-
kowanie  wielkości  obszarów  pomiędzy 
kostkami.  W  procesie  rozpoznawania 
przeprowadza  się  ponad  90  pomiarów 
różnych cech, które są charakterystyczne 
dla dłoni. Następny etap pracy urządze-
nia  obejmuje  przechowanie  wyników 
pomiarów w komórce pamięci w postaci 
9-bajtowego wzorca, co daje ponad 1024 
możliwych  kombinacji.  Uzyskany  w  ten 
sposób  identyfikator  jest  unikatowy dla 
każdego człowieka.

Czytniki  biometryczne  nie  obejdą 
się  bez  identyfikowania  na  podstawie 
linii  papilarnych.  Aplikacje  tego  typu  są 
uwzględniane w miejscach, gdzie istotną 
rolę odgrywa szybka identyfikacja z dużą 
dokładnością.  Zazwyczaj  identyfikacja 
jest dokonywana w samym czytniku lub 
we  współpracującym  z  nim  kompute-
rze PC.  To drugie  rozwiązanie  cieszy  się 
większym uznaniem. 

W czytniku istotną rolę odgrywa pole 
skanujące.  To  właśnie  do  niego  należy 
przyłożyć  opuszkę  dowolnego  palca. 
Podczas skanowania są sprawdzane linie 
papilarne. Badaniu poddaje  się  również 
układ punktów charakterystycznych oraz 
innych  cech,  na  podstawie  których  jest 
identyfikowany palec. 

Wszystkie wymienione wyżej czynno-
ści są przeprowadzane za pomocą urzą-
dzeń w praktyce nazywanych czytnikami 
lub skanerami.

Damian Żabicki
Dziennikarz, analityk specjalizujący się
w tematyce technicznej i przemysłowej
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C entrale  alarmowe  Honeywell 
z  serii MAXPRO  Intrusion  (MPI)  to 
w  pełni  zintegrowane  rozwiąza-

nie w zakresie ochrony antywłamaniowej 
oraz kontroli dostępu.

Urządzenia  MAXPRO  Intrusion  należą 
do rodziny produktów MAXPRO i wykorzy-
stują na potrzeby konfiguracji, serwisowa-
nia  i  zarządzania  zaawansowaną  platfor-
mę MAXPRO Cloud.

MAXPRO Cloud to w pełni zintegrowa-
na platforma kontroli dostępu, monitorin-
gu wizyjnego i ochrony antywłamaniowej, 
oparta  na  modelu  „bezpieczeństwo  jako 
usługa”  (SaaS,  Security-as-a-Service). 
MAXPRO Cloud to idealne rozwiązanie dla 
małych  i  średnich  firm,  które  umożliwia 
łatwe  wdrożenie  skalowalnego  systemu 
zabezpieczeń  jednego  lub większej  liczby 
obiektów.  Użytkownicy  mogą  zarządzać 
swoim  systemem  zabezpieczeń  z  dowol-
nego miejsca i w dowolnym czasie za po-
średnictwem  standardowej  przeglądarki 
internetowej  lub  innowacyjnej  aplikacji 
mobilnej.

Zdalna  konfiguracja  i  zarządzanie 
obiektami, urządzeniami, harmonograma-
mi  i  użytkownikami  pozwala  zmniejszyć 
koszty  operacyjne  oraz  zwiększa  efek-
tywność  użytkowania  instalacji  w  wielu  
obiektach.

Przed rozpoczęciem użytkowania syste-
mu MAXPRO Intrusion niezbędne jest utwo-
rzenie konta w usłudze MAXPRO Cloud.

MAXPRO® INTRUSION
Nowoczesny system sygnalizacji włamania i napadu 
oraz kontroli dostępu zintegrowany w chmurze
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Funkcje systemu

System  MAXPRO  Intrusion  zapewnia  na-
stępujące funkcje:
�� sterowanie przez użytkownika z pozio-

mu  klawiatury  dotykowej  za  pomocą 
kodu PIN lub karty

�� możliwość wyboru wielu wariantów pa-
rametryzacji linii dozorowych

�� kontrola  dostępu  ze  zintegrowaną  ob-
sługą zapobiegania fałszywym alarmom

�� rozszerzenie  linii  przewodowych  na 
płycie centrali o czujki V-Plex  i moduły 
magistrali IB2

�� nadzór nad wszystkimi modułami pod-
łączonymi do magistrali, sygnalizatora-
mi oraz komunikatorami

�� programowalne  moduły  wyjść  tranzy-
storowych i przekaźnikowych

�� automatyczne operacje oparte na har-
monogramach  i  zdarzeniach,  w  tym 
automatyczne  załączenie  /  wyłączenie 
systemu

�� elastyczne  grupy  uprawnień  do  syste-
mu alarmowego oraz kontroli dostępu 
w wielu obiektach

�� elastyczne  zarządzanie  systemem 
w wielu lokalizacjach

�� dostęp do systemu za pomocą aplikacji 
internetowej oraz mobilnej

�� łatwa  integracja  z  urządzeniami wideo 
MAXPRO Cloud

�� wbudowany  moduł  IP  do  połączenia 
z  chmurą  MAXPRO  Cloud,  transmisji 
zdarzeń do stacji monitorującej oraz in-
tegracji z innymi systemami.

�� opcjonalny  moduł  komórkowy  (4G 
/  LTE),  który  może  być  używany  do 
raportowania  z  pojedynczym  lub  po-
dwójnym torem transmisji.

�� zdalna diagnostyka dla szybszego usu-
wania awarii

�� możliwość aktualizacji oprogramowania 
centrali przez chmurę MAXPRO Cloud

Architektura systemu  
MAXPRO INTRUSION

Płyta  główna  centrali  MAXPRO  Intrusion 
zawiera  10  przewodowych  linii  dozoro-
wych  z  możliwością  różnej  konfiguracji 
i parametryzacji. Do linii dozorowych nr 9 
i 10 można podłączyć do 16 dwuprzewo-
dowych czujek dymu (razem 32).

W przypadku podłączenia czteroprze-
wodowych czujek dymu, reset czujki moż-
liwy jest za pomocą dwóch wyjść przekaź-
nikowych.

Płyta  główna  oferuje  również  cztery 
programowalne niskonapięciowe wyjścia 
tranzystorowe.

Do  płyty  głównej możemy  podłączyć 
maksymalnie  dwa  akumulatory,  każdy 
o  pojemności  do  18  Ah.  System monito-
ruje każdy z akumulatorów osobno, zapo-
biegając ich głębokiemu rozładowaniu. 

Dodatkowe wejścia systemowe umoż-
liwiają  podłączenie  układów  sabotażu 
otwarcia  obudowy,  oderwania  ze  ściany 
oraz syreny zewnętrznej.

Rozszerzenie systemu możliwe jest za 
pośrednictwem  urządzeń  podłączonych 
do magistral Intellibus 2 (IB2) oraz V-Plex.

Płyta  główna  MAXPRO  Intrusion  po-
siada w  zależności  od modelu  jedną  lub 
dwie magistrale IB2 oraz V-Plex.

Magistrala Intellibus 2 (IB2) jest głów-
ną  4-przewodową  magistralą  komunika-
cyjną, do której podłączane są klawiatury, 
moduły przekaźnikowe, moduły RIO i inne 
urządzenia  peryferyjne.  Do  każdej  ma-
gistrali  IB2 można  podłączyć maksymal-
nie  46  modułów  peryferyjnych.  Dodanie 
każdego modułu do systemu odbywa się 
automatycznie na podstawie indywidual-
nego numeru seryjnego, bez konieczności 
jego adresowania.

System  oferuje  elastyczną  topologię 
okablowania magistrali  w  postaci  łańcu-
cha lub gwiazdy, bez konieczności stoso-
wania  rezystorów  terminujących  koniec 
magistrali.

Maksymalna długość każdej magistra-
li to 3650 m, natomiast prędkość transmi-
sji danych wynosi 38 Kb/s.

Wszystkie  urządzenia  pracujące  na 
magistrali  IB2 są  indywidualnie nadzoro-
wane,  zaś  platforma MAXPRO Cloud ofe-
ruje funkcję szybkiej wymiany modułów.

Magistrala  V-Plex  jest  dwuprzewodo-
wą  adresowalną multipleksowaną  pętlą, 
która umożliwia podłączenie pełnej gamy 
dedykowanych czujek V-Plex.

Magistrala  V-Plex  obsługuje  maksy-
malnie 128 urządzeń i zapewnia zasilanie 
o całkowitej wydajności prądowej 128mA.

Dostępne  są  również  izolatory  zwarć 
V-Plex VSI.

Klawiatury  
(MPIKTSPRX/MPIKTSMF)

Klawiatury MAXPRO  Intrusion  zostały  za-
projektowane  tak,  aby  zapewnić  prostą 
codzienną pracę z centralami MPI. Każda 
klawiatura  podłączana  jest  do magistrali 
komunikacyjnej IB2. Klawiatura systemo-
wa  zostaje  zarejestrowana  na  podstawie 
własnego  numeru  seryjnego  podczas 
pierwszego uruchomienia  centrali.  Pozo-
stałe klawiatury dodawane są do systemu 
z poziomu chmury MAXPRO Cloud. Każda 
centrala wymaga zainstalowania przynaj-
mniej jednej klawiatury systemowej.

Klawiatura  MPI  stanowi  połączenie 
klasycznej klawiatury  z ekranem dotyko-
wym oraz wbudowanego czytnika kart.

Dostępna jest wersja z czytnikiem kart 
ASK  40-bitów  (MPIKTSPRX)  oraz  wersja 
z czytnikiem kart ASK i Mifare (MPIKTSMF),  
oferująca  dodatkowo  obsługę  kart  Mifa-
re Classic 32-bity  i Desfire 56-bitów. Pro-
gramowanie  numeru  karty  użytkownika 
wykonywane  jest  wyłącznie  z  poziomu 
chmury MAXPRO Cloud. Dostęp do menu 
uzyskiwany jest po zalogowaniu użytkow-
nika za pomocą kodu PIN lub karty.

Klawiatury  przeznaczone  są  przede 
wszystkim  do  załączania  /  wyłączania 
systemu, nie zaś do kontroli dostępu, po-
nieważ nie posiadają wbudowanego prze-
kaźnika do sterowania ryglem drzwi. Moż-
na  jednak  zaprogramować  ograniczone 
funkcje  sterowania  przejściem  wykorzy-
stując do tego celu opcję reguł kontrolera.

Klawiatura  umożliwia wykonanie  na-
stępujących operacji:
�� autoryzacja użytkownika
�� załączenie / wyłączenie oraz reset sys-

temu
�� przegląd alarmów i awarii systemu
�� omijanie linii dozorowych
�� wezwanie  pomocy  (przycisk  napadu, 

medyczny oraz pożaru)
�� przegląd i obsługę grup systemu
�� wyświetlenie dziennika aktywności

Płyta główna centrali MAXPRO Intrusion

Klawiatura MAXPRO Intrusion
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�� wyświetlenie stanu linii dozorowej
�� uruchomienie test chodzonego dla li-

nii dozorowych oraz testu syreny

Zasilacz systemowy (MPIPSU35)

Zasilacz systemowy MPI zapewnia dodat-
kowe  zasilanie  dla  modułów  peryferyj-
nych  systemów  i  podłączonych  do  nich 
elementów detekcyjnych.

Posiada dwa niezależne, w pełni moni-
torowane i zabezpieczone przed zwarciem 
wyjścia zasilania 12 V DC, każde o wydajno-
ści prądowej 1,5 A.

Obsługuje maksymalnie dwa akumula-
tory o łącznej pojemności do 36 Ah, z mo-
nitorowaniem ich stanu oraz zabezpiecze-
niem przed głębokim rozładowaniem.

Zasilacz  posiada  dodatkowo  cztery 
programowalne  wyjścia  tranzystorowe 

oraz dwa niezależne wejścia do podłącze-
nia  styku  sabotażowego  otwarcia  pokry-
wy obudowy oraz oderwania ze ściany.

Moduł RIO (MPIEIO84E)

Moduł RIO pozwala na  rozbudowę syste-
mu MAXPRO  Intrusion  o  osiem dodatko-
wych linii dozorowych oraz cztery progra-
mowalne wyjścia tranzystorowe.

Moduł może być montowany we wła-
snej obudowie ABS, w obudowie centrali 
lub obudowie zasilacza systemowego.

Linie dozorowe mogą być parametry-
zowane  pojedynczym,  podwójnym  lub 
potrójnym rezystorem o wartości 1K, 2K, 
2.2K, 3.3K, lub 5.6K.

Moduł  posiada  pełne  zabezpieczenie 
antysabotażowe  otwarcia  obudowy  oraz 
oderwania  ze  ściany  z  możliwością  ich 
blokowania  z  poziomu  chmury  MAXPRO 
Cloud.

DCM – moduł kontroli dostępu 
(MPIDC1)

Kontroler  przejścia  MAXPRO  DCM  insta-
lowany  jest  bezpośrednio  na  magistrali 
komunikacyjnej  IB2  centrali  MAXPRO  
Intrusion. Do każdego modułu DCM moż-
na  podłączyć maksymalnie  dwa  czytniki 
z interfejsem Wieganda.

Moduł  można  zamontować  we  wła-
snej obudowie ABS lub w metalowej obu-
dowie zasilacza systemowego MPI.

Kontroler wejścia do podłączenia czyt-
nika, kontaktronu drzwi, przycisku wyjścia, 
przycisku funkcyjnego oraz wyjścia do ste-
rowania ryglem drzwi, brzęczykiem i mak-
symalnie trzema diodami LED czytnika.

W przypadku utraty komunikacji z cen-
tralą,  moduł  przełącza  się  automatycznie 
do trybu pracy autonomicznej i obsługuje 
do 500 ostatnich kart użytkowników.

Moduł  posiada  pełne  zabezpieczenie 
antysabotażowe  otwarcia  obudowy,  ode-
rwania ze ściany oraz wejścia do podłącze-
nia  układów  antysabotażowych  dla  obu 
czytników.

Obsługiwane  formaty kart  to: HID: 26, 
32, 34, 35 i 48 bitów, Mifare Classic 32-bity, 
Mifare  Desfire  56-bitów  oraz  EM4102  26  
i 40 bitów. 

Artykuł firmy  
TAP Systemy Alarmowe

PARAMETRY CENTRAL MAXPRO INTRUSION

FUNKCJA MPIP2000E MPIP2100E MPIP3000E MPIP3100E *

WEJŚCIA (LINIE DOZOROWE)

Maks. liczba linii dozorowych 60 150 300 600

Linie dozorowe na płycie centrali 10 10 10 10

Linie dozorowe na płycie centrali dedykowane do 
podłączenia czujek pożarowych. 2 2 2 2

WYJŚCIA

Maks. liczba wyjść 60 100 200 300

Wyjścia programowalne na płycie centrali 4 4 4 4

Wyjścia przekaźnikowe na płycie centrali 1 1 2 2

Dodatkowe wyjścia zasilania (12 V DC) 1 1 2 2

Monitorowane wyjście syreny Nie Nie Nie Nie

Wyjście zasilania syreny (12 V DC) 1 1 1 1

Wyjście do podłączenia głośnika 1 1 1 1

GRUPY ORAZ PRZEJŚCIA

Grupy 10 30 60 120

Kontrolowane przejścia 10 30 60 60

UŻYTKOWNICY

Użytkownicy 500 2000 5000 10 000

Grupy uprawnień 30 50 100 300

REJESTR ZDARZEŃ

Zdarzenia alarmowe 1000 3000 5000 10 000

Zdarzenia kontroli dostępu 6000 10 000 10 000 10 000

PROGRAMOWANIE

Harmonogramy 30 50 100 200

Święta 40 40 40 40

Reguły 30 50 100 200

MAGISTRALE KOMUNIKACYJNE

IB2 1 1 2 2

V-Plex 1 1 2 2

ZASILANIE

Wydajność prądowa zasilacza 3,0 A 3,0 A 3,0 A 3,0 A

Maksymalna pojemność akumulatora 36 Ah 36 Ah 36 Ah 36 Ah

TORY KOMUNIKACJI

IP/Ethernet zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany

GSM (4G/LTE) Opcja Opcja Opcja Opcja

FORMATY TRANSMISJI DO STACJI MONITORUJĄCEJ

Contact ID
Tak, za pośrednictwem oprogramowania MAXPRO Receiver  

lub innego odbiornika kompatybilnego z protokołem  
Honeywell ISOM

SIA
Tak, za pośrednictwem oprogramowania MAXPRO Receiver  

lub innego odbiornika kompatybilnego z protokołem  
Honeywell ISOM

* Model MPIP3100E zostanie wprowadzony w drugiej połowie roku 2020



    2/2020      29

W   nowoczesnych  obiektach  (np. 
biurowcach)  działa  zazwyczaj 
wiele  różnych,  zintegrowanych 

ze  sobą  systemów,  odpowiedzialnych  za 
wykonywanie  różnych  zadań  i  funkcji. 
Obok automatyki budynkowej, sygnaliza-
cji włamania i napadu (SSWiN), sygnaliza-
cji pożarowej i oddymiania, powszechnie 
stosowane  są  systemy  kontroli  dostępu 
(SKD). Przykładem SKD oferującym moż-
liwość  integracji  z  SSWiN  oraz  innymi 
wymienionymi  rozwiązaniami,  jest  ACCO 
NET firmy SATEL.

Rozproszona struktura systemu

ACCO  NET  bazuje  na  centralach  kontroli 
dostępu ACCO-NT. System  ten  jest  skalo-
walny – można do niego podłączyć dowol-
ną liczbę central. Każda z nich umożliwia 
stworzenie  do  255  stref  składających  się 
z  grup przejść  (np. drzwi, bramek  jedno- 
lub  dwukierunkowych  czy  wind).  Przej-
ścia  nadzorowane  są  przez  kontrolery 
–  moduły  obsługujące  terminale:  mani-
pulatory, klawiatury, a także czytniki zbli-
żeniowe  formatów  EM  Marin  i  WIEGAND  
(26,  32,  34,  36,  40,  42,  56)  oraz  pastylek 
Dallas.  Korzystając  z  wybranych  ekspan-

W erze inteligentnych budynków, zarządzanie 
dostępem do poszczególnych pomieszczeń czy 
stref nadal pozostaje jednym z kluczowych zadań 
wchodzących w zakres ochrony technicznej obiektu. 
Na jakie aspekty w tym zakresie należy zwracać 
uwagę, aby wybrać rozwiązanie, które będzie 
jednocześnie skuteczne i efektywne?

KONTROLA DOSTĘPU 
W BUDYNKACH INTELIGENTNYCH

ZARZĄDZANIE | KONTROLA DOSTĘPU
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derów  znanych  z  systemów  alarmowych 
INTEGRA, uzyskać można dodatkowo ob-
sługę wejść, wyjść, jak i pilotów. 

Komunikacja

Urządzenia  główne  (serwer  i  centrale) 
łączą  się  za  pośrednictwem  TCP/IP,  na-
tomiast  centrale  z  urządzeniami  wyko-
nawczymi  komunikują  się  po  magistrali 
RS485. W  normalnym  trybie  pracy  ACCO 
NET bazuje na ciągłej komunikacji pomię-
dzy  serwerem,  centralami  oraz  pozosta-
łymi urządzeniami wchodzącymi w skład 
instalacji.  W  przypadku  awarii  łączności, 
elementy systemu odłączone od serwera 
czy centrali mogą pracować autonomicz-
nie, zapewniając ciągłą kontrolę nadzoro-
wanych przejść.

Wygodne administrowanie

Do obsługi systemu służy  intuicyjna apli-
kacja  przeglądarkowa  ACCO  Web  –  na-
rzędzie,  którego można  używać  zarówno 
z  komputerów  stacjonarnych,  jak  i  urzą-
dzeń mobilnych. Umożliwia m.in. przeglą-
danie wielopoziomowych map obiektów, 

odwzorowujących  rozmieszczenie  stref, 
wejść  i  wyjść  central  ACCO-NT.  Z  pozio-
mu mapy dostępne jest także sterowanie 
pojedynczymi przejściami oraz włączanie 
podglądu  z  kamer  IP.  Takie  rozwiązanie 
może być bardzo wygodnym narzędziem 
dla  pracowników  ochrony  obiektu  –  np. 
w  sytuacji  wystąpienia  lokalnego  zagro-
żenia, po zidentyfikowaniu na podglądzie 
miejsca wystąpienia  zdarzenia,  będą  oni 
mogli natychmiast odciąć kilka wyjść czy 
nawet całą strefę.

Przy użyciu ACCO Web w łatwy sposób 
można  przygotować  raporty  zawierające 
m.in.  informacje  o  lokalizacji  osób,  ich 
obecności  w  poszczególnych  strefach 
oraz którędy  (przez które przejścia) dany 
użytkownik się przemieszczał. 

Uprawnienia i metody dostępu

Administrator systemu ma możliwość szyb-
kiego i wygodnego zarządzania uprawnie-
niami użytkowników. Może przydzielać im 
dostęp m.in. zezwalając na wejście do kon-
kretnych  pomieszczeń  (np.  zawierających 
wrażliwe  dane,  niebezpieczne  substancje 
czy  urządzenia)  czy  umożliwiając  wjazd 
windą  tylko  na  określone  kondygnacje. 
Może  także  definiować  czasowe  harmo-
nogramy i ustalone ścieżki (trasy tworzone 
przez  kolejne  przejścia)  dla  pojedynczych 
osób oraz grup.  

Administrator  przypisuje  użytkowni-
kom identyfikatory (ID): kod, kartę, brelok 
lub  pilota.  Każda  osoba  może  posiadać 
max.  4  ID.  W  określonych  przypadkach, 
gdy  wymagany  jest  szczególnie  wysoki 
poziom bezpieczeństwa, wykorzystuje się 
tzw.  „podwójną  autoryzację”,  czyli  wery-
fikację użytkownika na podstawie dwóch 
identyfikatorów.  Przykładowo  wskazana 
osoba,  aby  wejść  do  pomieszczenia  lub 

z niego wyjść, musi wpisać kod na klawia-
turze i przyłożyć do niej kartę zbliżeniową. 
Możliwe  jest  także  konfigurowanie  tzw. 
wejść komisyjnych – do uzyskania dostę-
pu  wymagane  jest  kolejne  zautoryzowa-
nie się dwóch użytkowników.

Integracja

Jedną  z  głównych  zalet  systemu  ACCO 
NET  jest  możliwość  bezpośredniej  inte-
gracji  z  centralami  alarmowymi  SATEL 
–  INTEGRA  i  INTEGRA  Plus.  Zaletą  takie-
go  rozwiązania  jest możliwość  jednocze-
snego  sterowania  obydwoma  systemami 
(powiązanymi  strefami SKD  i  SSWiN). Na 
przykład użytkownik uzyskując dostęp do 
pomieszczenia,  może  jednocześnie  roz-
broić  czuwający  tam  system  alarmowy. 
Analogicznie,  poprzez  załączenie  czuwa-
nia SSWiN,  zablokować można wszystkie 
przejścia  (zaryglować  drzwi)  przypisane 
do  zintegrowanej  strefy  SKD.  W  ramach 
integracji,  operator  systemu  ACCO  NET 
zyskuje  dodatkowo  wgląd  w  stan  wejść 
i  wyjść  central  alarmowych,  jak  również 
we  wspólną  historię  zdarzeń.  W  efekcie 
obsługa  i  nadzór  nad  współpracujący-
mi  ze  sobą  instalacjami  bezpieczeństwa 
są  wygodniejsze,  bardziej  przejrzyste, 
a  przede  wszystkim  niezwykle  wydajne 
(również ekonomicznie). 

Dodatkowo centrale  INTEGRA oferują 
elastyczne możliwości integracyjne, przez 
co mogą współpracować z szerokim spek-
trum systemów pracujących w obiekcie.

Centrale  ACCO-NT  wyposażone  są 
w fizyczne wejścia i wyjścia (po 8, z moż-
liwością  rozbudowy do 264),  które mogą 
być także wykorzystywane do komunika-
cji  z urządzeniami zewnętrznymi czy ele-
mentami innych instalacji elektrycznych.

Rozbudowana  funkcjonalność,  za-
awansowane metody dostępu,  intuicyjne 
zarządzanie oraz możliwość elastycznego 
budowania  i  rozbudowywania  struktu-
ry  systemu  powodują,  że  ACCO  NET  jest 
systemem, który sprawdzi się w szerokim 
spektrum obiektów  –  od  niewielkich  bu-
dynków po nowoczesne inteligentne biu-
rowce  –  spełniając  oczekiwania  zarówno 
inwestorów, administratorów, jak i innych 
osób  przebywających w  danym  obiekcie 
(pracowników, gości). 

Artykuł Firmy SATEL 
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O chrona obiektu to złożony proces 
współdziałania  szeregu  połączo-
nych  elementów  zmierzających 

do uniemożliwienia wystąpienia lub wcze-
snego  wykrywania  zagrożeń,  a  w  przy-
padku  ich  wystąpienia,  do  skutecznego 
opanowania  źródła  niebezpieczeństwa. 
Elementy te obejmują aspekty materialne 
–  zasoby  fizyczne  i  techniczne,  określone 
procedury zabezpieczania i reagowania na 
zagrożenia oraz aspekty związane z czynni-
kiem ludzkim – odpowiednio wyszkolony, 
wyposażony  i  sprawny  personel.  Mimo 
intensywnego rozwoju techniki, naj-
ważniejszym ogniwem ochrony nadal 
jest człowiek, a umiejętnie stosowana 
technika służy jego wsparciu, minima-
lizacji błędów i ograniczeniu osobistego 
narażenia.  Ponieważ  występujące  zagro-
żenia  ewoluują,  ochrona  obiektu  musi 
się  do  nich  odpowiednio  dostosowywać. 
Współcześnie  najskuteczniejszym  mo-
delem  ochrony  staje  się  ochrona  dyna-
miczna. Model  ten  związany  jest  z pewną 
filozofią  kontaktów  międzyludzkich,  gdyż 
dotyczy  zapobiegania  zagrożeniom  stwa-
rzanym  przez  człowieka.  Jego  podstawą 
jest bardzo dobrze wyselekcjonowa-
ny i wyszkolony personel, posiadający 
ponadprzeciętne umiejętności obser-
wacyjne i komunikacyjne.  Bezpośredni 
kontakt werbalny wyszkolonego persone-
lu  ochronnego  z  osobami  korzystającymi 
z obiektu (np. lotniska, obiekty handlowe) 
lub umieszczonych w obiekcie  (więzienie, 
zamknięty  oddział  szpitala)  ma  na  celu 
wychwycenie  potencjalnego  zagrożenia 
na podstawie werbalnych i niewerbalnych 
sygnałów  (np. nerwowość w  zachowaniu, 
unikanie  kontaktu wzrokowego,  nadmier-
na  potliwość  itp.  komunikaty  niewerbal-
ne)  i  przekazanie  tej  informacji  kolejnym 
posterunkom  celem  dalszej  obserwacji 
i ewentualnej interwencji. 

Istnieje pewne ryzyko w zastosowaniu 
techniki, można osiągnąć skutek odwrot-

ny  od  oczekiwanego  szczególnie,  kiedy 
mamy niekompetentny  lub niewyszkolo-
ny personel. Stosowanie techniki wyma-
ga świadomości praworządności w za-
kresie godności człowieka, ponieważ 
prawo może zostać skonstruowane tak, 
że literalne jego stosowanie może naru-
szyć prawa i wolności innych osób. Wy-
maga się wysokiej świadomości nienaru-
szalności  podstawowych praw  człowieka 
i wolności przez tę osobę, która technikę 
będzie  stosowała.  Niestety,  nie  tylko  po-
szczególne osoby mają skłonność do nad-
używania władzy, ale organizacje, instytu-
cje a przede wszystkim rządy. Przykładem 
populistycznym  są  próby wdrażania  roz-
poznawania  osób,  twarzy  w  systemach 
dozoru wizyjnego miast, a także korelacje 
danych  z  różnych  systemów.  Spotykają 
się one ze słusznym sprzeciwem ze strony 
wielu  organizacji  praw  człowieka.  Czy  za 
chwilę, nie znajdą się chętni na wdrażanie 
systemów  pozwalających  na  rozpozna-
wanie emocji? Technologie już to umożli-
wiają, tylko czy są etycznie dopuszczalne 
w szerokim zasięgu, jaki obejmują obecnie 
systemy  dozoru  wizyjnego  miast.  Żaden 
rząd nie da gwarancji,  że  taki system bę-
dzie wykorzystywany wyłącznie etycznie, 
i  tylko  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego, a nie zostanie wykorzystany 
do zdobywania informacji pozwalających 
wpływać na osoby i ich decyzje.

Poniżej  kilka  przykładów  zastosowa-
nia techniki we wsparciu działań ochron-
nych,  pozwalających  na  zachowanie 
wysokiego  poziomu  bezpieczeństwa,  za-
mieniających dotychczasowe rozwiązania 
bezpośrednich  czynności  służb  ochrony 
na pośrednie.

Można wskazać wyraźne zalety stoso-
wania techniki, takie jak:
�� ograniczenie bezpośredniego naraże-

nia służby ochrony na zagrożenie,
�� ograniczenie możliwości  działań  nie-

etycznych, 

�� zwiększenie  skuteczności  kontroli 
oraz przeciwdziałania zdarzeniom.
Z  zalety,  jaką może  być  ograniczenie 

bezpośrednich  relacji  międzyludzkich, 
wynika  także wada. Ma  to miejsce w  sy-
tuacji zdrowych relacji i zachowania etyki 
przez  służbę  ochrony,  wtedy  bezpośred-
nie  relacje  przynoszą  korzystne  efekty. 
Koleją  wadą  może  być  nadmierne  sto-
sowanie  techniki,  generujące  przeciąże-
nie  personelu,  skutkując  niewłaściwym 
wykorzystaniem. Brakami w wyszkoleniu 
i doświadczeniu.

Takim  ciekawym  zastosowaniem  tech-
niki w ochronie dynamicznej są pilotażowe 
próby wprowadzenia kontroli na lotniskach 
bez bezpośredniego udziału personelu. Po-
dróżny może  skrócić  kontrolę  przed  odlo-
tem decydując się na jeden z trzech warian-
tów  tzw.  tuneli  kontrolnych  (zdj.  1).  Opcja 
najbardziej  „inwazyjna”,  ale  i  najszybsza 
polega na wyborze tunelu z zastosowaniem 
maksymalnej  liczby  urządzeń  do  kontroli, 
bez  bezpośredniego  udziału  ochrony  lot-
niska.  W  tunelach  są  skanery  X-Ray  osób, 
detektory  substancji  psychoaktywnych 
i wybuchowych, czytniki biometryczne. Po-
zostałe kontrole z udziałem służby ochrony 
trwają dłużej, nie stosuje się tylu urządzeń, 
bywają  także  niekomfortowe  zarówno  dla 
pasażerów jak i służby ochrony. 

Elementem  modelu  ochrony  dyna-
micznej  na  lotnisku  są  funkcjonariusze 

TECHNIKA W OCHRONIE 
DYNAMICZNEJ OBIEKTU  
NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU 
PENITENCJARNEGO

Zdjęcie 1. Tunele do kontroli osób i bagażu  
na lotnisku
Źródło: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article-2000207/Scan-sniff-The-futuristic-airport-
screening-smells-passengers-explosives.html
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poruszający  się  wśród  podróżnych,  ale 
także  ci  obserwujący  ich  zza  szyb  czy 
przez kamery. Zwracają uwagę na specy-
ficzne,  nienaturalne  zachowanie mogące 
świadczyć  o  zagrożeniu.  Spostrzeżenie 
takiego  zachowania  uruchamia procedu-
ry reagowania lub przekazania do weryfi-
kacji i dodatkowej kontroli. Zastosowanie 
w  systemach  dozoru  wizyjnego  kamer 
termowizyjnych,  analizy  wideo wspoma-
ga  znacząco  ochronę  obiektu,  poprzez 
dodatkowe  automatyczne  wykrywanie 
np.  podwyższonej  temperatury  pasażera 
(zdj. 2), mimiki wskazującej na złość, zde-
nerwowanie. Analiza obrazu w systemach 
dozoru  wizyjnego  pozwala  nie  tylko  wy-
szukiwać  po  zadanych  kryteriach,  kolor 
ubrania,  płeć,  osoba  z  walizką  lub  bez, 
pozostawiony  bagaż,  poruszanie  się  pod 
prąd,  „szwendanie” wskazujące na  zagu-
bienie  itp.,  ale  także  prześledzić  szybko 
gdzie dana osoba przebywała. Niby przy-
padkowe  pytanie  pracowników  lotniska 
czy pomóc, która bramka, o miejsce w sa-
molocie,  również  służy  rozeznaniu  czy 
osoba  odpowiada  świadomie,  jest  zde-
nerwowana  itp.  jest  elementem ochrony 
dynamicznej oraz profilowania pasażera.

Zdjęcie 2. Przykład zastosowania kamer 
termowizyjnych do pomiaru temperatury osób
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=VJy2869i_
K8 (Dahua Polska)

Nieco  inny,  skrajny przykład  zastoso-
wania techniki to wprowadzenie robotów 
do  służby ochrony. Obecnie  poza drona-
mi,  są  to  rozwiązania  samojezdne  (zdj. 
3). Posiadają tę zaletę, iż eliminują ryzyko 
bezpośredniego  narażenia  służby  ochro-
ny,  eliminują  ewentualne,  negatywne 
nastawienie  osób  w  danym  obszarze  do 
umundurowanych  i  często  uzbrojonych 
funkcjonariuszy. Taki  robot posiada ope-
ratora  lub  autonomicznie porusza  się  po 
obiekcie. Wyposażony w  sensory  przesy-
ła  dane do  centrum dowodzenia,  obrazy 
z  kamer,  rozpoznawanie  twarzy,  nr  reje-
stracyjnych  pojazdów  itp.  Robot  umożli-
wia  dwustronną  komunikację  z  obsługą, 
rozgłaszanie  komunikatów,  prowadzenie 

osób we wskazane miejsce, wyposażony 
jest w mikrofony z analizą dźwięku, krzyk, 
strzał,  płacz  itp.  posiada  wbudowany 
przycisk  alarmu,  który  w  przypadku  za-
grożenia może  nacisnąć  osoba.  W  dobie 
koronawirusa taki robot może dezynfeko-
wać pomieszczenia za pomocą lamp UV.

Podobnie  ewoluuje  ochrona  obiek-
tów,  jakimi  są  więzienia.  Specyficzna 
architektura  odróżnia  je  od  pozostałych 
budynków użyteczności publicznej  – wy-
sokie mury, czasami wieżyczki  strażnicze 
oraz wielka brama i drzwi wejściowe. Ca-
łość  utrudnia  zaobserwowanie  tego,  co 
dzieje się w środku tej  instytucji  totalnej, 
a  także  ma  uniemożliwić  niepożądane 
kontakty  umieszczonych  tam  osób  ze 
światem  zewnętrznym.  W  więzieniach 
przywiązuje  się dużą wagę do fizycznych 
barier, murów,  ogrodzeń  i  środków  elek-
tronicznej  ochrony,  które  mają  zapobie-
gać  ucieczkom  i  zakłóceniom  porządku 
wewnątrz. Zabezpieczenia fizyczne  i pro-
cedury  ochronne  są  podstawowymi  ce-
chami więzienia, ale – co należy podkre-
ślić – nie są wystarczające do zapewnienia 
pełnego  bezpieczeństwa  jednostki  peni-
tencjarnej  rozumianego,  jako  stan  nieza-
grażający jej funkcjonowaniu jako całości 
(infrastruktura,  personel,  osadzeni  i  inne 
osoby przebywające)  oraz  umożliwiający 
realizację  jej  celów  i  zadań.  To  właśnie 
„czynnik ludzki” rozumiany jako profesjo-
nalny  i  dobrze wyszkolony personel  pra-
cujący w bezpośrednim kontakcie z więź-
niami  stanowi  najważniejszy  element 
aktywnego systemu bezpieczeństwa1. 

Zagrożenia  bezpieczeństwa  doty-
czące  więziennictwa  obejmują  zagroże-
nia  skierowane  przeciw  bezpieczeństwu 
społeczeństwa,  bezpieczeństwu  zakła-
du  karnego  lub  aresztu  śledczego  oraz 
bezpieczeństwu  osobistemu  personelu 
i osadzonych. Zagrożenia te mogą wystę-
pować wewnątrz jednostki penitencjarnej 

1  Smit  D.,  Snacken  S.,  Principles  of  European 
Prison Law and Policy: Penology and Human Rights, 
Oxford University Press, Oxford 2009.

i poza jej terenem, zarówno w sytuacjach 
niezakłóconego  toku  służby,  jak  i  sytu-
acjach kryzysowych2. Zbiór tych zagrożeń 
jest wielowymiarowy i zależy od poziomu 
sprawności  funkcjonowania  poszczegól-
nych  jednostek  organizacyjnych  Służby 
Więziennej,  które  muszą  być  właściwie 
zarządzane,  a  przede  wszystkim  właści-
wie  zorganizowane.  Ochrona  jednostek 
penitencjarnych dzieli  się na  zewnętrzną 
i wewnętrzną3.

W  Dictionary  of  Prisons  and  Puni-
shment  wskazane  jest,  że  zapewnienie 
szeroko pojętego bezpieczeństwa w wię-
zieniu wymaga  zastosowania w  systemie 
penitencjarnym  ochrony  fizycznej,  pro-
ceduralnej  oraz  dynamicznej4.  Ochrona 
fizyczna  to  rozwiązania  architektoniczne 
i  zabezpieczenia  techniczno-ochronne 
oraz  środki  elektroniczne wpływające  na 
izolację  osadzonych  i  uniemożliwiające 
ich ucieczkę (mury, kraty, monitoring wi-
zyjny, detektory ruchu, zamki mechanicz-
ne  i  elektromagnetyczne  itp.). Procedury 
ochronne  obejmują  szacowanie  ryzyka 
zagrożeń  i  związaną  z  tym  odpowiednią 
klasyfikację i rozmieszczenie osadzonych, 
system  kontroli  pomieszczeń  oraz  osa-
dzonych i  ich rzeczy, zarządzanie ruchem 
osadzonych,  kontrolę  wstępu  do  jed-
nostki oraz dostępu osób do określonych 
miejsc,  kontrolę  przesyłek,  nadzór  nad 
przedmiotami  niedozwolonymi,  karanie 
dyscyplinarne  i  inne  sankcjonowanie  za-
chowań  niezgodnych  z  prawem,  zasady 
gromadzenia  i  przetwarzania  informa-
cji  istotnych  z  punktu  widzenia  bezpie-
czeństwa  oraz  ich  obieg  itp.  Natomiast 
ochrona  dynamiczna  oparta  jest  na wła-
ściwych interakcjach między osadzonymi 
a  funkcjonariuszami,  które  łączą w  sobie 
pozytywne  relacje  z  zasadami  sprawie-
dliwego  traktowania,  nienaruszającego 
godności  więźniów5.  Przewaga  dyna-
micznej  ochrony  nad  statycznymi  barie-
rami  wynika  z  wczesnego  wykrywania 

2  Bulenda T., Ochrona bezpieczeństwa więźniów 
a prawa człowieka – granice  interwencji,  [w:] Moder-
nizowanie  więziennictwa.  V  Kongres  Penitencjarny, 
(red.)  T.  Bulenda,  A.  Rzepliński,  Wydawnictwo  UW 
i CZSW, Warszawa 2015.

3  Puszka M., System ochrony polskich jednostek 
penitencjarnych, poszukiwanie optymalnego modelu, 
[w:] Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Peni-
tencjarny, (red.) T. Bulenda, A. Rzepliński, Wydawnic-
two UW i CZSW, Warszawa 2015.

4  Dictionary  of  Prisons  and  Punishment,  (red.) 
Y. Jewkes, J. Bennett, Routledge, London i Nowy Jork 
2013.

5  Drake  D.,  Security,  [w:]  Dictionary  of  Prisons 
and Punishment, (red.) Y. Jewkes, J. Bennett, Routled-
ge, Londyn i Nowy Jork 2013.

Zdjęcie 3. Robot w służbie policji oraz ochrony
Źródło: https://www.richardvanhooijdonk.com/blog/
en/is-there-a-problem-robotic-officer
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niebezpieczeństw  przez  personel,  który 
jest  świadomy  zagrożeń  i  wyczulony  na 
zachowania  odbiegające  od  normy,  a  co 
ważniejsze  zaangażowany  w  aktywne 
poszukiwanie  sygnałów  zagrożenia  na 
jego wczesnych etapach6. Pojęcie bezpie-
czeństwa  dynamicznego  zostało  wpro-
wadzone  przez  reformatora  brytyjskiego 
systemu  penitencjarnego  Iana  Malcolma 
Dunbara  (1934–2010),  który  zwiedzając 
więzienia w Stanach Zjednoczonych, Ka-
nadzie  i  Skandynawii,  chciał  poprawić 
stan więzień w Anglii i Walii po fali zbioro-
wych wystąpień na przełomie lat ’70. i ’80. 
ubiegłego wieku7. Doszedł on do wniosku, 
że strażnicy więzienni nie powinni ograni-
czać się tylko do obserwowania i pilnowa-
nia więźniów, aby w porę zareagować na 
występujące  negatywne  zachowania,  ale 
powinni z więźniami rozmawiać i wcho-
dzić w relacje interpersonalne,  żeby 
nie dopuszczać do negatywnych za-
chowań, czyli dynamicznie im przeciw-
działać. W tym kontekście zabezpieczenia 
fizyczne  i  techniczne  określane  są,  jako 
pasywne  (statyczne)  środki  bezpieczeń-
stwa,  które  nie  zapobiegną  ucieczkom, 
buntom czy innym zdarzeniom, jeżeli nie 
towarzyszą  im  czynności  ochrony  podej-
mowane  przez  zaangażowany  personel 
(alert staff), który dobrze zna osadzonych, 
będących  pod  jego  kontrolą.  Zawarte 
w  Europejskich  Regułach  Więziennych 
standardy odnoszące się do zapewnienia 
bezpieczeństwa społeczeństwa  (security) 
i  zapewnienia  bezpieczeństwa  wewnątrz 
więzienia  (safety) opierają się właśnie na 
koncepcji ochrony dynamicznej (dynamic 
security).  Koncepcja  ochrony  dynamicz-
nej  zakłada,  że  dobre kontakty pomię-
dzy personelem a więźniami  przeciw-
działają  zdarzeniom  a  także  umożliwiają 
personelowi  uzyskiwanie  informacji  na 
temat  tego,  co  dzieje  się  w  więzieniu, 
zmniejszając ryzyko zdarzeń. Jednak wa-
runkiem  pozytywnych  relacji  pomiędzy 
więźniami  i  funkcjonariuszami  są  umie-
jętności  komunikacyjne  personelu  oraz 
wyczulenie na niepokojące  sygnały8. Wy-
maga  to  od  personelu  wiedzy  na  temat 
populacji więziennej i zrozumienia relacji 
panujących  w  środowisku  więziennym, 

6  Coyle A., A Human Rights Approach to Prison Ma-
nagement. Handbook  for Prison Staff.  Second Edition, 
International Centre for Prison Studies, London 2009.

7  Brayford  J.,  Cowe  F.B.,  Deering  J.,  What  Else 
Works?: Creative Work with Offenders, Routledge 2013.

8  Stańdo-Kawecka B.,  Europejskie  standardy bez-
pieczeństwa więźniów, [w:] Modernizowanie więziennic-
twa. V Kongres Penitencjarny, (red.) T. Bulenda, A. Rze-
pliński, Wydawnictwo UW i CZSW, Warszawa 2015.

co  może  przyczynić  się  do  właściwego 
zinterpretowania  reakcji  osadzonych 
i  przewidywania  możliwości  stworzenia 
przez  nich  określonego  zagrożenia.  Każ-
dy kontakt  funkcjonariusza z osadzonym 
powinien  opierać  się  na  humanitarnym, 
pełnym szacunku  i  godnym  traktowaniu, 
ponieważ  tylko  wówczas  będzie  wzmac-
niał  pozytywne  relacje,  będące  bazą  do 
ochrony  dynamicznej9.  Profesjonalne 
relacje  funkcjonariuszy  z  osadzonymi 
nie  tylko  zmniejszają  ryzyko  zdarzeń, ale 
także ułatwiają dialog i proces negocjacji 
w  trakcie  incydentu  oraz  szybciej  przy-
wracają  porządek  po  zaistnieniu  zdarze-
nia.  Ponadto  oprócz  dobrych  kontaktów 
interpersonalnych  ważnym  elementem 
bezpieczeństwa  dynamicznego  jest  celo-
wa i zaplanowana aktywność osadzonych 
oraz wdrożenie ich w konstruktywne zaję-
cia, które ułatwią im późniejszą społeczną 
reintegrację (praca, nauka, terapia)10.

Ochrona  dynamiczna  jest  fundamen-
tem  wszelkich  oddziaływań  penitencjar-
nych,  resocjalizacyjnych  i  terapeutycz-
nych.  Warunkuje  prawidłową  realizację 
statusu prawnego osadzonych,  czyli praw 
i  obowiązków  oraz  przestrzeganie  obo-
wiązującego  w  jednostce  porządku  we-
wnętrznego.  Praworządne  i  humanitarne 
wykonywanie  przedsięwzięć  ochronnych 
(procedur postępowania personelu wzglę-
dem  osadzonych  w  celu  zapewnienia 
porządku  i  bezpieczeństwa)  realizowane 
może być tylko na podbudowie czynności 
profilaktycznych  (tj.  rozpoznawanie  śro-
dowiska  więźniów  i  atmosfery  panującej 
w jednostce), stanowiących istotę ochrony 
dynamicznej.  Przedsięwzięcia  ochronne 
realizowane  w  bezpośrednim  kontakcie 
z  osadzonymi  winny  być  nastawione  na 
budowanie  przyjaznych  relacji  pomiędzy 
personelem a więźniami. W relacjach tych 
powinny  obowiązywać  transparentne  za-
sady, sprawiedliwe traktowanie, wzajemne 
zaufanie i respektowanie ról wynikających 
z  asymetrii  władzy.  Powinien  być  także 
zachowany  profesjonalny  dystans,  który 
będzie  skutecznie  przeciwdziałał  ewentu-
alnym próbom manipulacji czy zachowań 
korupcyjnych ze strony osadzonych11. 

9  Balancing  security  and  dignity  in  prisons: 
a  framework  for preventive monitoring,  http://www.
penalreform.org/wp-content/uploads/2013/11/secu-
rity-dignity-v8-final_for-web.pdf [dostęp: 08.03.2020].

10  Coyle A., A Human Rights Approach… op. cit.

11  Orszulak  H.,  Wizja  przyszłości  w  zabezpie-
czeniu  ochronnym  jednostek  penitencjarnych,  [w:] 
Technologia w ochronie penitencjarnej. Współpraca: 
człowiek – technika, (red.) K. Jędrzejak, M. Tomaszew-
ska-Michalak, Difin, Warszawa 2017.

Obserwowanie  środowiska  osadzo-
nych  za  pomocą  kamer może przyczynić 
się  do  lepszego  poznania  struktury  so-
cjometrycznej,  zidentyfikowania  pozycji 
poszczególnych  osadzonych  w  hierarchii 
grupowej  i  rozpoznawania  nastrojów 
i  atmosfery  w  oddziale mieszkalnym,  co 
pozwala  działać  wyprzedzająco  na  zaist-
niałe  symptomy  zagrożeń12.  Jak wykaza-
ły  badania  w  jednym  z  przywięziennych 
szpitali  psychiatrycznych  wprowadzenie 
monitoringu wizyjnego przyczyniło się do 
obniżenia  liczby  samobójstw  na  skutek 
wczesnej  interwencji  funkcjonariuszy13. 
Niestety zbytnie przecenianie możliwości 
wynikających z monitorowania aktywno-
ści więźniów może prowadzić do błędów, 
które  będą  niosły  ze  sobą  bardzo  nega-
tywne  skutki np.  skuteczna próba  samo-
bójcza osadzonego w celi monitorowanej. 
Należy  podkreślić,  że  nawet  najbardziej 
nowoczesna  technologia  nie  zastąpi  cał-
kowicie  człowieka,  a  jedynie  może  go 
wspomagać  i  to  tylko wtedy, gdy będzie 
odpowiednio przystosowana do jego 
możliwości psychofizycznych (zasady 
ergonomii, warunków pełnienia służby 
na stanowisku operatora monitoringu), 
odpowiednio wyselekcjonowanego 
i solidnie przeszkolonego w tym zakre-
sie (umiejętność obserwacji i interpretacji 
zachowań więźniów oraz wyuczone reak-
cje na zdarzenia). 

Przykład  skrajnie  nieetycznego  za-
chowania  funkcjonariusza  związany  jest 
z  funkcją  podświetlania  podczerwienią 
w  kamerze.  Podświetlanie  to  bywa  wi-
doczne  w  żarzących  się  diodach.  Funk-
cjonariusz  upośledzonemu  osadzonemu 
może zasugerować, że podkręci „promie-
niowanie” w celi, jak osadzony nie będzie 
go  słuchał.  Osadzony  w  obawie  przed 
„promieniowaniem”  zakłada  na  głowę 
czapkę zrobioną z  foli aluminiowej  i nosi 
całymi  dniami,  zestresowany,  co  rażąco 
narusza zasady humanitaryzmu.

Inny  ale  pozytywny  przykład,  kiedy 
technika  wpływa  pozytywnie  na  poziom 
bezpieczeństwa,  to  zastosowanie  kamer 

12  Poklek  R.,  Wpływ  monitoringu  wideo  na 
bezpieczeństwo  w  opiniach  funkcjonariuszy  działu 
ochrony.  Raport  z  badań,  [w:]  Technologia w ochro-
nie penitencjarnej. Współpraca:  człowiek –  technika, 
(red.) K.  Jędrzejak, M. Tomaszewska-Michalak, Difin, 
Warszawa 2017.

13  Pich  S.,  Kryminologiczno-ochronne  aspekty 
wykorzystania monitoringu w działaniach  zapewnia-
jących bezpieczeństwo  jednostki penitencjarnej,  [w:] 
Technologia w ochronie penitencjarnej. Współpraca: 
człowiek – technika, (red.) K. Jędrzejak, M. Tomaszew-
ska-Michalak, Difin, Warszawa 2017.
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nasobnych14. Doświadczenia wielu państw 
i służb mundurowych wykazały, że w mo-
mencie  stosowania  kamery  nasobnej  za-
równo funkcjonariusz jak i osoba, osadzo-
ny obustronnie zwracają uwagę na swoje 
zachowanie  oraz  to,  co  mówią.  Świado-
mość nagrywania obrazu i dźwięku wpły-
wa pozytywnie na bezpieczeństwo.

Stosowanie  nowoczesnych  technik 
w  bezpieczeństwie  może  być  pośrednie 
i  bezpośrednie.  Pośrednie  to  pomiary 
temperatury  osoby  przez  kamery  termo-
wizyjne,  pomiary  zawartości  substancji 
psychoaktywnych  poprzez  urządzenia 
umieszczone  np.  w  kanalizacji  ściekowej. 
Bezpośrednie  to  zastosowanie  skanera  X-
-Ray do kontroli osób zamiast kontroli oso-
bistej osadzonych, osób odwiedzających.

Stosowanie nowoczesnych technik 
w bezpieczeństwie powinno gwaran-
tować przestrzeganie prawa. Unie-
możliwiać w więzieniach sytuacje 
konfliktowe, poniżające, powodujące 
pogorszenie relacji funkcjonariusz 
– osadzony.  Bywają  sytuacje  trudne  do 
wychwycenia  przez  kierownictwo  np. 
nieetyczne  gesty,  komentarze,  ton  głosu 
podczas kontroli osobistej. Już samo wy-
konywanie  kontroli  osobistej  wywołuje 
negatywne emocje zarówno u funkcjona-
riuszy  jak  i  osadzonych15.  Zastosowanie 
w  jej  miejsce  skanerów  rentgenowskich 
do  prześwietlania  osób  (zdj.  4),  przyno-
si  pozytywne  efekty,  które  potwierdza-
ją  użytkownicy  tych  urządzeń  na  całym 
świecie. W  celu  przeciwdziałania  kontra-
bandzie w więzieniach  zastosowane ska-
nery do kontroli osób, powinny prześwie-
tlać cały organizm, aby wykazać przemyty 
pod skórą, w fałdach skóry, wewnątrz or-
ganizmu i w jamach ciała. Obecnie to wy-
łącznie  skanery  rentgenowskie.  Skanery 
mikrofalowe lub kamery terahercowe wy-
kazujące jedynie przedmioty pod odzieżą 
nie  spełniają  oczekiwań,  nie  zastępują 
kontroli osobistej. 

Prowadzone  są badania nad opaska-
mi na rękę, wyposażonymi w sensory do 
pomiaru  ciśnienia,  pulsu,  temperatury, 
wilgotności skóry. W sytuacji wystąpienia 
zagrożenia dla osadzonego, dane z senso-
rów odpowiednio pozwalają  je  zidentyfi-
kować  np.  bójkę,  zdenerwowanie,  i  inne 
(zdj.  5).  Opaski  te  posiadają  także  inne 
funkcjonalności  jak  choćby  identyfikację 
zbliżeniową,  pozwalającą  poruszać  się 

14  R. Poklek, C. Mecwaldowski, „Psychospołeczne 
i ochronne aspekty stosowania kamer noszonych przez 
funkcjonariuszy służby więziennej „, OMiI, 1/2018

15  C. Mecwaldoski, „Skanery X-Ray i MMW”, OMiI, 
4/2016

osadzonym w  systemie  kontroli  dostępu 
w  dozwolonym  obszarze  a  także  korzy-
stać np. z kiosków informacyjnych (zdj. 6), 
w  których  mogą  realizować  wybrane 
usługi,  Internet,  zamówienia w  kantynie, 
zgłoszenia  do  administracji  itp.  Funkcjo-
nalność  lokalizacji  w  opaskach,  pomoże 
w  izolowaniu  od  siebie  współsprawców 
przestępstw na terenie więzienia.

Kolejnym  ciekawym  wsparciem 
ochrony dynamicznej  są  systemy dozoru 
wizyjnego. Wyposażone w  coraz  większą 
liczbę  kamer,  stają  się  niezwykle  trudne 
do obserwacji  przez operatora.  Stąd  roz-
wiązania wspierające, takie jak integrowa-
nie  systemów  zabezpieczeń  elektronicz-
nych oraz analiza wizyjna (VCA)16. Systemy 
analizy wizyjnej pozwalają automatycznie 
rozpoznawać  zdarzenia  i  po  wstępnej 
analizie  przedstawiać  operatorowi  np. 
zliczają osoby w pomieszczeniach, rozpo-
znają  osobę w  bezruchu,  leżącą  na  pod-
łodze,  bójkę,  przekraczanie  wirtualnych 
stref, pożar a także poprzez rozpoznawa-
nie  twarzy alarmują, gdy dana osoba nie 
ma uprawnień do przebywania w danym 
obszarze.  Najnowsze  rozwiązania  po-
zwalają  rozpoznawać  stany emocjonalne 
osób.  Wszystko  zmierza  do  zapewnienia 
bezpieczeństwa osadzonym, między inny-
mi zapobiegania próbom samobójczym17.

W wielu krajach, osadzeni w więzieniu 
dostają do użytku tablety (zdj. 7). Są one 
oczywiście  odpowiednio  zabezpieczone, 
z  ograniczonym  dostępem  do  Internetu, 
usług, e-learningu. Poprzez tablet osadze-
ni zgłaszają się do wychowawcy, psycho-
loga, składają wnioski i prośby, zamawiają 
zakupy z kantyny. Poprzez oprogramowa-
nie  do  videokonferencji  kontaktują  się 
z rodziną, realizowany jest pierwszy kon-

16  C.  Mecwaldowski,  „Koncepcja  zastosowania 
inteligentnej analizy obrazu w systemach telewizji do-
zorowej w obiektach Służby Więziennej”, OMiI, 1/2015

17  R.  Poklek,  C.  Mecwaldowski,  „Samobójstwo 
w  celi  monitorowanej.  Wykorzystanie  dozoru  wizyj-
nego  do  przeciwdziałania  samobójstwom  w  izolacji 
więziennej”, OMiI, 5/2019

takt  z pielęgniarką czy  lekarzem, opłaca-
ją  usługi18.  Rozwiązanie  to  przynosi  wy-
mierne  korzyści,  nie  tylko  rozrywkowe, 
ale  funkcjonalne  w  znacznie  szerszym 
aspekcie  również  w  kontekście  ochrony 
dynamicznej.  Wszelkie zgłoszenia re-
jestrowane są automatycznie i rozdy-
sponowane, funkcjonariusz ochrony 
nie musi być angażowany w zwykłe 
czynności administracyjne, ma czas na 
kontakty interpersonalne, rzeczywiste 
czynności ochronne i profilaktyczne19.

Nie  zawsze  podstawowa  zasada mo-
delu  ochrony  dynamicznej,  czyli  bez-
pośrednia  relacja  ochrony  z  osobami 
chronionego  obszaru,  jest  najlepszym 
rozwiązaniem. Pokazały  to  chociażby  sy-
tuacje związane z pandemią koronawiru-
sa,  kiedy  bezpośredni  kontakt  z  osobą  – 
nosicielem – stwarza zagrożenie. Dlatego 
umiejętne zastosowanie techniki pozwala 
na  funkcjonowanie  ochrony  w  skrajnie 
niebezpiecznych  warunkach.  Na  świecie 
prowadzi się badania z całkowitym wyeli-
minowaniem  bezpośredniego  kontaktu 

18  https://www.slashgear.com/inmates-hack 
ed-prison-tablets-to-steal-225000-for-apps-and-mu-
sic-27539255/ [dostęp: 08.03.2020]

19  C. Mecwaldowski,  „Systemy telefonii dla osa-
dzonych w zakładach karnych”, OMiI, 1/2018

Zdjęcie 4. Skaner X-Ray do kontroli osób 
w więzieniu
Źródło: www.correctionsone.com (image/ADANI 
Systems)

Zdjęcie 5. Opaski identyfikacyjne zbliżeniowe 
wraz z sensorami dla osadzonych
Źródło: https://www.mha.gov.sg/hometeamnews/
on-assignment/ViewArticle/a-prison-without-guards-
where-technology-enhances-operational-effectiveness

Zdjęcie 6. Zastosowanie opasek zbliżeniowych 
w kiosku informacyjnym dla osadzonych
Źródło: https://www.mha.gov.sg/hometeamnews/
on-assignment/ViewArticle/a-prison-without-guards-
where-technology-enhances-operational-effectiveness
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pomiędzy osadzonymi a funkcjonariusza-
mi. Dotyczą one sytuacji skrajnego rygoru 
bezpieczeństwa,  np.  wobec  osadzonych 
tzw. niebezpiecznych, lub chorych na cho-
roby zakaźne. Podobnie jak z robotami na 
lotnisku, rolę pośrednika w relacjach peł-
ni robot „funkcjonariusz” (zdj. 8). Badania 
prowadzone  są  w  kilku  krajach,  między 
innym w Korei Południowej20. 

20  https://www.digitaltrends.com/cool-tech/me-
et-south-koreas-new-robotic-prison-guards/  [dostęp: 
08.03.2020]

Na  co  dzień  kontakt  osadzonych  re-
alizowany  jest  przez  robota  poruszają-
cego się w oddziale mieszkalnym. Udział 
bezpośredni  funkcjonariuszy  występuje 
dopiero  w  sytuacji  kryzysowej,  np.  bójki 
osadzonych, prób samobójczych itp.

Bezpieczeństwo obiektu, skuteczność 
ochrony,  dobranych  środków  i  procedur 
zależna  jest  w  znacznym  stopniu  od  po-
przedzającej  analizy  ryzyka.  Uwzględnia 
się między  innymi  ryzyko narażenia służ-
by ochrony oraz niezbędny do uzyskania 

poziom  bezpieczeństwa.  Umiejętne  za-
stosowanie  techniki  przez  kompetentny, 
wyszkolony  i  etyczny personel daje duże 
szanse  zrealizowania  celu.  Człowiek  sta-
nowi  najwyższy  poziom  funkcjonalny 
ochrony,  połączenie  jego  działań  z moż-
liwościami  technicznymi,  przy  wypraco-
wanych  procedurach  może  zagwaranto-
wać  odpowiedni  poziom  zabezpieczenia 
obiektu, przebywających w nim osób. Zre-
alizowania  zadań, dla których  ten obiekt 
został  stworzony.  Należy  podkreślić,  ze 
człowiek  zawsze  ostatecznie  podejmuje 
decyzję, steruje robotami, prowadzi dozór 
wizyjny.  Nawet,  jeśli  nie  realizuje  bezpo-
średnio czynności, to jego wybór ostatecz-
nie wpływa na efekt końcowy. 

kpt. mgr inż. Cezary Mecwaldowski
Wykładowca  zakładu  szkolenia  ochronnego 
w Centralnym Osrodku Szkolenia Służby Więzien-
nej w Kulach.

dr Robert Poklek
Psycholog,  adiunkt  na  Wydziale  Pedagogiczno-
-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Zdjęcie 7. Tablet dla osadzonych
Źródło: materiały własne.

Zdjęcie 8. Robot, jako funkcjonariusz 
w oddziale mieszkalnym
Źródło: https://www.youtube.com/
watch?v=stgZ1nFWEmE
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STOPNIE ALARMOWE W POLSCE  
– TRUDNOŚCI W ODBIORZE 
SPOŁECZNYM ICH ZNACZENIA  
I SKALI ZAGROŻENIA

T uż  przed  wyborami  parlamen-
tarnymi  2019  roku,  pojawiła  się 
w  przestrzeni  publicznej  informa-

cja  o  podpisaniu  przez  Prezesa  Rady Mi-
nistrów  Mateusza  Morawieckiego  Zarzą-
dzenia  wprowadzającego  na  terytorium 
całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP 
(BRAVO-CRP).  Ostrzeżenie  obowiązywało 
od dnia 10 października  (godz. 00:01) do 
dnia 14 października (godz. 23:59). Zosta-
ło wprowadzone w celu przeciwdziałania 
zagrożeniom  w  cyberprzestrzeni,  zwią-

zanym  z  organizacją wyborów  do  Sejmu 
i Senatu.

Rządowe  Centrum  Bezpieczeństwa 
podało  informację,  że  w  przypadku 
wprowadzenia  stopnia  alarmowego  
BRAVO-CRP  organy  administracji  pu-
blicznej  oraz  kierownicy  służb  i  instytu-
cji  właściwych  w  sprawach  bezpieczeń-
stwa i zarządzania kryzysowego realizują  
m.in. takie zadania jak:
�� wzmożone  monitorowanie  stanu 

bezpieczeństwa  systemów  teleinfor-

matycznych  organów  administracji 
publicznej lub systemów teleinforma-
tycznych wchodzących w skład  infra-
struktury krytycznej;

�� monitorowanie  i  weryfikowanie  czy 
nie doszło do naruszenia bezpieczeń-
stwa komunikacji elektronicznej;

�� sprawdzenie  dostępności  usług  elek-
tronicznych;

�� poinformowanie  personelu  instytucji 
o konieczności zachowania zwiększo-
nej czujności;
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�� zapewnienie  dostępności  w  trybie 
alarmowym personelu odpowiedzial-
nego za bezpieczeństwo systemów;

�� wprowadzenie  całodobowych  dyżu-
rów  administratorów  systemów  klu-
czowych  dla  funkcjonowania  organi-
zacji  oraz  personelu  uprawnionego 
do podejmowania decyzji w sprawach 
bezpieczeństwa  systemów  teleinfor-
matycznych.
Bezpieczeństwo  w  czasie  obowiązy-

wania  stopnia  uzależnione  jest  nie  tylko 
od  działania  właściwych  służb,  ale  też 
od  czujności  obywateli. W przypadku  za-
uważenia  czegoś  niepokojącego  należy 
poinformować o  tym policję  lub Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego1.

Wspomnieć należy, że stopnie alarmo-
we są wprowadzane w przypadku zagro-
żenia  wystąpieniem  zdarzenia  o  charak-
terze  terrorystycznym  albo  w  przypadku 
wystąpienia  takiego  zdarzenia.  Stopnie 
alarmowe  z  dodatkowym  oznaczeniem 
CRP oznaczają zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa w cyberprzestrzeni. Mamy w związku 
z tym do czynienia z następującymi stop-
niami alarmowymi:
I.  pierwszy  stopień  alarmowy  (stopień 

ALFA)  –  można  wprowadzić  w  przy-
padku  uzyskania  informacji  o  możli-
wości wystąpienia zdarzenia o charak-
terze terrorystycznym, którego rodzaj 
i zakres jest trudny do przewidzenia; 

II.  drugi stopień alarmowy (stopień BRA-
VO) – można wprowadzić w przypad-
ku zaistnienia zwiększonego i przewi-
dywalnego  zagrożenia  wystąpieniem 
zdarzenia  o  charakterze  terrorystycz-
nym,  jednak  konkretny  cel  ataku  nie 
został zidentyfikowany;

III.  trzeci  stopień  alarmowy  (stopień 
CHARLIE)  –  można  wprowadzić 
w  przypadku:  1)  wystąpienia  zdarze-
nia  potwierdzającego  prawdopodob-
ny  cel  ataku  o  charakterze  terrory-
stycznym, godzącego w:
a)  bezpieczeństwo lub porządek pu-

bliczny  albo  b)  bezpieczeństwo 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  albo  
c) bezpieczeństwo innego państwa 
lub  organizacji  międzynarodowej 
oraz  stwarzającego  potencjalne 
zagrożenie  dla  Rzeczypospolitej 
Polskiej  lub  2)  uzyskania  wiary-
godnych  i  potwierdzonych  infor-
macji  o  planowanym  zdarzeniu 
o charakterze terrorystycznym na 
terytorium  Rzeczypospolitej  Pol-

1  https://rcb.gov.pl/10-14-pazdziernika-stopien-
alarmowy-bravo-crp-na-terenie-kraju/

skiej,  lub  3)  uzyskania  wiarygod-
nych  i potwierdzonych  informacji 
o  planowanym  zdarzeniu  o  cha-
rakterze terrorystycznym, którego 
skutki  mogą  dotyczyć  obywateli 
polskich przebywających za grani-
cą lub instytucji polskich albo pol-
skiej  infrastruktury  mieszczących 
się  poza  granicami  Rzeczypospo-
litej Polskiej; 

IV.  czwarty  stopień  alarmowy  (stopień 
DELTA) – można wprowadzić w przy-
padku:  1)  wystąpienia  zdarzenia 
o charakterze terrorystycznym powo-
dującego  zagrożenie:  a)  bezpieczeń-
stwa  lub  porządku  publicznego  albo 
b)  bezpieczeństwa  Rzeczypospolitej 
Polskiej, albo c) bezpieczeństwa inne-
go państwa lub organizacji międzyna-
rodowej oraz  stwarzającego  zagroże-
nie dla Rzeczypospolitej Polskiej,  lub 
2) gdy uzyskane informacje wskazują 
na  zaawansowaną  fazę  przygotowań 

do  zdarzenia  o  charakterze  terrory-
stycznym  na  terytorium  Rzeczypo-
spolitej Polskiej,  lub 3) gdy uzyskane 
informacje  wskazują  na  zaawanso-
waną fazę przygotowań do zdarzenia 
o  charakterze  terrorystycznym,  któ-
re  ma  być  wymierzone  w  obywateli 
polskich  przebywających  za  granicą 
lub  w  instytucje  polskie  albo  polską 
infrastrukturę  mieszczące  się  poza 
granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej, 
a  zebrane  informacje  wskazują  jed-
nocześnie  na  nieuchronność  takiego 
zdarzenia,
a ponadto:

I.  pierwszy stopień alarmowy CRP (sto-
pień ALFA–CRP); 

II.  drugi stopień alarmowy CRP (stopień 
BRAVO–CRP); 

III.  trzeci stopień alarmowy CRP (stopień 
CHARLIE–CRP); 

IV.  czwarty  stopień  alarmowy  CRP  (sto-
pień DELTA–CRP).

Wyjaśnić należy również, że podstawy 
prawne do wprowadzenia stopni alarmo-
wych  są  aktualnie  określone w    Ustawie 
z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach an-
tyterrorystycznych2. Dokładnie opisuje  je 
rozdział 3, w którym znajdują się artykuły 
15, 16 i 17. Ta część ustawy jest dodatko-
wo „doregulowana” poprzez dwa Rozpo-
rządzenia:
1.  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Mini-

strów z dnia 25  lipca 2016  r. w spra-
wie  zakresu  przedsięwzięć  wykony-
wanych w poszczególnych stopniach 
alarmowych i stopniach alarmowych 
CRP3;

2.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Za-
granicznych z dnia 28 września 2016 r. 
w  sprawie  szczegółowego  zakresu 
przedsięwzięć  wykonywanych  przez 
kierowników placówek zagranicznych 
Rzeczypospolitej  Polskiej  w  poszcze-
gólnych  stopniach  alarmowych  lub 
stopniach alarmowych CRP4.

Organy administracji państwowej, wy-
pełniając kolejno zapisy powyższych aktów 
prawnych,  mogą  z  większymi  lub  mniej-
szymi  trudnościami  sprostać  wymogom 
ustawowym.  Uwzględniając  specyfikę  ich 
działania, możliwe jest ich jeszcze bardziej 
szczegółowe  doregulowanie/doprecyzo-
wanie/uściślenie w drodze wewnętrznych 
decyzji  kierowników  poszczególnych  jed-
nostek organizacyjnych, obligujących swo-
ich podwładnych do stosowania się do opi-
sanych  i dookreślonych reguł zachowania 
i działania.

Należy  zauważyć,  iż  zagrożenie  wy-
nikające  z  wprowadzenia  konkretnego 
stanu  alarmowego  określamy  poprzez 
dodanie  informacji,  iż  jest  to  pierwszy, 

2  Dz.U. 2016 poz. 904.

3  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20160001101

4  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20160001606
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drugi,  trzeci  bądź  czwarty  stopień  za-
grożenia,  zakładając  logicznie  gradację 
zagrożenia  –  od  pierwszego  najmniej-
szego  do  czwartego  najwyższego.  Ale 
zaznaczam,  wynika,  to  z  konieczności 
uszeregowania  ich  znaczenia,  a  przede 
wszystkim  ich  wagi.  Już  na  tym  etapie 
widać,  jak  mało  mówią  same  symbole 
słowne  użyte  do  określenia  kolejnych 
poziomów stanów alarmowych.

Proszę zwrócić również uwagę na na-
zwy  poszczególnych  stopni  alarmowych: 
ALFA,  BRAVO,  CHARLIE,  DELTA.  Są  toż-
same  z  oznaczeniami  stosowanymi  dla 
zagrożeń  dla  amerykańskich  interesów 
militarnych5.  Ten  sam  system  wykorzy-
stuje NATO. Ich skala rośnie od słowa za-
czynającego się na A, poprzez B i C, aż do 
największego  zagrożenia  zaczynającego 
się od litery D. 

W  obu  powyższych  akapitach  zazna-
czyłem,  że  należy  opierać  się  na  logice 
i domyśle,  jak  również na znajomości al-
fabetu.

Jak wspomniano na początku,  infor-
macja  o wprowadzeniu  stopnia  alarmo-
wego  ukazała  się  niedawno  w  domenie 
publicznej. Oznacza to, że my, jako społe-
czeństwo,  również mamy wiedzieć  i być 
świadomi zaistniałego zagrożenia. Zadać 
sobie należy zatem pytanie, jak my, jako 
obywatele, mamy rozumieć treść przeka-
zu  płynącego  od  najwyższych  organów 
administracji  państwowej? W mojej opi-
nii,  wprowadzone  w  naszym  kraju  roz-
wiązanie może nie być dla przeciętnego 
obywatela wystarczająco oczywiste. Aby 
to  zweryfikować,  zadałem  pytanie  oso-
bom z mojego otoczenia, o  zrozumienie 
słów:  ALFA,  BRAVO,  CHARLIE,  DELTA, 
w kontekście odczytania znaczenia i po-
ziomu  wprowadzonego  danego  stopnia 
zagrożenia. Żadna osoba z którą  rozma-
wiałem,  nie  wiedziała  co,  na  przykład, 
oznaczałoby  wprowadzenie  w  naszym 
kraju  stopnia  alarmowego  CHARLIE. 
Trudno im było uszeregować ten stopień 
w  skali  czterostopniowej,  a w  ogóle  nie 
potrafili  powiedzieć,  co  wówczas  nale-
żałoby  przedsięwziąć.  Oczywiście,  jak 
wspomniałem wcześniej, główne działa-
nia  są  przewidziane  dla  urzędów  admi-
nistracji państwowej  i właściwych służb. 
Zakładać  należy,  że  intencją  przekaza-
nia  informacji  o  wprowadzeniu  stopnia 
alarmowego do domeny publicznej  jest, 
i  słusznie,  pokazanie  społeczeństwu go-

5  https://www.army.mil/article/206105/a_com-
munity_members_guide_to_understanding_fpcon 
–  jedna  z wielu  stron opisująca  amerykański  system 
stopni alarmowych/zagrożenia.

towości  działania  państwa  do  reagowa-
nia na potencjalne zagrożenie. Jednakże 
o  ile  bardziej  użyteczne  byłoby  przeka-
zanie  informacji,  która  w  prosty,  przej-
rzysty sposób, bez konieczności sięgania 
po  dodatkową  wiedzę  zobrazuje  skalę 
problemu.  Nie  istnieje  żadna  koniecz-
ność  wymyślania  nowych  form  przeka-
zu  społecznego.  Wystarczy  wykorzystać 
te,  które  już  stworzył  ktoś  inny.  Nie  jest 
moją  intencją  przeanalizowanie  wszyst-
kich  możliwych  rozwiązań  istniejących 
na  świecie. Wystarczy  sięgnąć po  jeden. 
W przypadku zagrożeń terrorystycznych, 
model  brytyjski  jest  dość  jasny  i  przej-
rzysty.  Opiera  się  na  prostym  przekazie 
słownym,  opisującym  stan  zagrożenia. 
Jest on tak zaprojektowany, aby wskazać 
prawdopodobieństwo  zaistnienia  ataku 
terrorystycznego6:
�� NISKI  –  oznacza,  że  atak  jest wysoce 

mało prawdopodobny;
�� UMIARKOWANY – oznacza, że atak jest 

możliwy, ale raczej nie;
�� ISTOTNY – oznacza, że atak  jest moż-

liwy;
�� POWAŻNY – oznacza, że atak  jest wy-

soce możliwy;
�� KRYTYCZNY  –  oznacza,  że  atak  jest 

wysoce  możliwy,  w  najbliższej  przy-
szłości.
Porównując  oba  systemy  oznaczania 

zagrożeń,  już  na  samym początku widzi-
my, że w naszym brak  jest  stanu podsta-
wowego, tak jak jest to w systemie brytyj-
skim. Wynika z tego, że w Wielkiej Brytanii 
nie  wprowadza  się  stanu  alarmowego, 
gdyż  zawsze  jakieś  zagrożenie  istnieje. 
W naszym systemie stan podstawowy nie 
jest  dookreślony. W  sytuacji  wystąpienia 
zagrożenia  wprowadza  się  dopiero  stan 
alarmowy.

W  systemie  brytyjskim  nie  używa  się 
oznaczeń  wynikających  z  alfabetu  grec-
kiego,  tylko  jednego  słowa,  w  prosty 
sposób  opisującego  skalę  zagrożenia. 
Wydaje  się,  że  łatwiej  odczytać  poziom 
niebezpieczeństwa  osobie  niezwiązanej 
z  administracją  rządową,  w  przypadku 
wprowadzenia stanu zagrożenia o nazwie 
POWAŻNY, niż  jego naszego ekwiwalentu 
w postaci CHARLIE.

Brytyjczycy  proszą  społeczeństwo 
o  pomoc  w  sytuacji  wystąpienia  niepo-
kojących  zjawisk  (wskazany  jest  numer 
telefonu  do  kontaktu),  co  oczywiście 
w  naszym  kraju  również  występuje.  Tyl-
ko,  że mając  świadomość,  że  zagrożenie 

6  https://www.mi5.gov.uk/threat-levels

jest ISTOTNE, prędzej zareaguję, niż kiedy 
wiem, że poziom alarmowy to BETA.

Dodatkowym elementem, wzmacnia-
jącym przekaz jest dopasowanie kolorów 
do odpowiednich poziomów zagrożenia, 
czy  też stopnia alarmowego. Najczęściej 
stosuje  się  kolory  zielony,  niebieski, 
żółty,  pomarańczowy  i  czerwony.  Od 
najmniej  intensywnych,  do  najbardziej 
oddziaływującego na wyobraźnię koloru 
czerwonego.  Nie  będę  przytaczał  kon-
kretnych  przykładów.  Dla  wytrwałych 
badaczy  polecam  zagłębienie  się  w  ob-
cojęzyczne strony internetowe opisujące 
te systemy.

Celem  niniejszego  artykułu,  nie  jest 
krytykowanie  przyjętych  w  Polsce  roz-
wiązań antyterrorystycznych. Sam wiem, 
jak  trudno  jest  wprowadzić  na  poziom 
ustawowy  nowe  zapisy  regulujące  kwe-
stie bezpieczeństwa. Wynika to z mnogo-
ści różnych służb i  instytucji zajmujących 
się problemem bezpieczeństwa państwa. 
Przez wiele lat każda z nich działała na za-
sadzie pionowych silosów, bez głębszych 
powiązań  strukturalno-personalnych,  co 
znacznie  utrudniało  osiąganie  consen-
susu.  Wiele  rozwiązań  dzisiaj  obowiązu-
jących  w  ustawie  o  działaniach  antyter-
rorystycznych,  zostało  wypracowanych 
wcześniej  w  ramach  dobrych  praktyk 
w  bieżącej  pracy  Centrum  Antyterrory-
stycznego  ABW  (CAT  ABW).  W  jednost-
ce  organizacyjnej,  w  której  zatrudniono 
w jednym czasie, w jednym miejscu, dużą 
ilość pracowników, żołnierzy  i  funkcjona-
riuszy  reprezentujących  różne  instytucje 
i służby. Rozwiązania te, były oparte o opi-
nie wszystkich zaangażowanych w bieżą-
ce  prace  CAT  ABW,  jak  i  tych,  którzy  nie 
delegowali  swoich  przedstawicieli,  ale 
wypełniają  istotną  rolę  w  systemie  bez-
pieczeństwa państwa. 

Przy  tak  kompleksowym  dokumen-
cie, jakim jest ustawa o działaniach anty-
terrorystycznych,  który  po  raz  pierwszy 
pojawił się w naszej rzeczywistości, warto 
po  kilku  latach  jego  funkcjonowania  po-
nownie mu się przyjrzeć. Szczególnie tym 
rozwiązaniom w nim zawartym, które już 
wcześniej,  na  etapie  redakcji,  zakładały 
możliwość przyjęcia innej koncepcji. 

Zbigniew Muszyński 
Emerytowany pułkownik Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego,  m.in.  pełnomocnik  Szefa  ABW 
do  stworzenia  operacyjnego  departamentu  do 
zwalczania  terroryzmu,  były  Dyrektor  Centrum 
Antyterrorystycznego ABW,  jednostki służącej do 
koordynacji  i  analizy  zagrożeń  terrorystycznych 
w Rzeczpospolitej Polskiej.
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T ransport w znaczeniu czynnościo-
wym,  jak  i podmiotowym stanowi 
wielki  i  bardzo  skomplikowany 

konglomerat różnych zagadnień. Unia Eu-
ropejska  poprzez  wprowadzanie  szeregu 
przepisów i rezolucji dąży do usystematy-
zowania prawa związanego z dronami po-
jawiającymi  się w przestrzeni publicznej. 
Rosnąca  popularność  BSP  wynika  z  ich 
atrakcyjności  technologicznej  i  finanso-
wej, niskich kosztów (produkcja i eksplo-
atacja),  wysokiego  poziomu  zaawanso-
wania technologicznego  i uniwersalności 
zastosowań.  Uniwersalność  zastosowań 
oraz wysoka  efektywność wyrażająca  się 
stosunkiem  uzyskiwanych  rezultatów  do 
ponoszonych kosztów jest czynnikiem in-
spirującym i stymulującym do szerokiego 
wykorzystania  BSP  również  w  obszarze 
cywilnym min.  w:  energetyce  –  wiatraki, 
linie  energetyczne,  cargo  PKP,  agrokul-
turze,  przesyłkach  kurierskich  i  medycz-
nych, rurociągach, budowlance, służbach 
ratowniczych  i  policji,  do  monitoringu 
w  portach  lotniczych  i  morskich.  Celem 
artykułu jest ukazanie wykorzystania dro-
nów  w  celach  monitoringu,  transportu 
i logistyki. 

Wstęp

Polska  będąc  interesariuszem  koncepcji 
U-space – czyli takiej przestrzeni, w której 
zdalnie  sterowane,  automatyczne, 
a  w  przyszłości  autonomiczne  platformy 
latające  będą  bezpiecznie  wykonywać 
operacje dzięki precyzyjnemu zarządzaniu 
ruchem  lotniczym,  obecnie  jest  jednym 
z wiodących państw członkowskich w  jej 
rozwoju.  Na  poziomie  unijnym  U-space 
obejmuje  stworzenie  ram  prawno-re-
gulacyjnych,  które  umożliwią  obsługę 
zwiększonego  ruchu  dronów  w  sposób 
wydajny  i  bezpieczny.  Na  rynku  dronów 
do  zastosowań  cywilnych  dostępne  są 
głównie bezzałogowce obsługiwane przez 
operatora,  czyli  pilota.  Zapotrzebowanie 
na  operacje  długodystansowe  oraz  poza 
zasięgiem  wzroku  wymagają  zaawanso-
wania  postępów  wdrożenia  U-space.  Do 

tego  przedsięwzięcia  niezbędny  jest  tak-
że  rozwój  infrastruktury  technologicznej, 
która  umożliwi  bezpieczne  zarządzanie 
i monitorowanie tego typu operacji. W roz-
porządzeniu wykonawczym (UE) 2019/947 
z dnia 24.05.2019 r. w sprawie przepisów 
i  procedur dotyczących  eksploatacji  bez-
załogowych statków powietrznych wyraź-
nie zostały przedstawione założenia doty-
czące  ujednolicenia  zasad  bezpiecznego 
użytkowania  dronów  i  otwarcia  granic 
w UE. Jedną z istotnych zmian będzie brak 
podziału na loty o charakterze sportowym 
lub  rekreacyjnym  oraz  na  loty  inne  niż 
sportowe i rekreacyjne. Świadectwa kwa-
lifikacji  operatora  bezzałogowego  statku 
powietrznego (pilota) UAVO w większości 
przypadków  staną  się  ogólnodostępne. 
Z drugiej strony, na użytkowników, którzy 
latają całkowicie dla zabawy, spadną do-
datkowe obowiązki, które do tej pory ich 
nie dotyczyły  jak np.: każda osoba, która 
będzie chciała  latać dronem o masie po-
wyżej  250g.  zobowiązana  będzie  przejść 
proste szkolenie on-line oraz zaliczyć test 
on-line potwierdzający zdobycie wymaga-
nej wiedzy  teoretycznej1. Kolejne  zmiany 
dotyczą nowych kategorii lotów i sposobu 
rejestracji  BSP  (bezzałogowych  statków 
powietrznych),  które  mają  obowiązywać 
w krajach UE od 1 lipca 2020.

1  Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 

Kurier dronowy

Tempo  rozwoju  urbanizacji  i  wzrost  po-
pulacji  wywołuje  potrzebę  współpracy 
z  nowymi  technologiami.  Według  firmy 
ubezpieczeniowej  Swiss  Re  globalna 
populacja miejska  „(…)  wzrośnie  o  oko-
ło  1,4  miliarda  do  5  miliardów  w  latach 
2011–2030, przy 90% wzrostu na rynkach 
wschodzących  (…)”.  Te  dane  mobilizują 
rynek do szukania pomysłów na rozłado-
wanie zatłoczonych miast i wykorzystania 
dronów do dostarczania przesyłek. Jedną 
z firm logistycznych, która poważnie pod-
chodzi do użycia dronów w zatłoczonych 
miastach jest DHL. Dzięki współpracy firm 
DHL Express i Ehang, który produkuje in-
teligentne pojazdy powietrzne w Chinach, 
obecnie  testowane  są dostawy przesyłek 
kurierskich.  Efektem  zrealizowanych  do-
staw pierwszą inteligentną trasą jest skró-
cenie czasu z 40 do 8 minut i znaczne ob-
niżenie  kosztów  transportu,  przy  niższej 
emisji CO2 i zużyciu energii. Za gigantem 
w dziedzinie cargo i przesyłek kurierskich 
podążają  także  inne  firmy  przystępując 
do  rozmaitych  projektów  i  testów.  Prace 
te  wskazały  wiele  kierunków  i  możliwo-
ści  rozwoju,  chociażby  dostawy  krwi  lub 
narządów  przy  użyciu  bezzałogowych 
pojazdów  powietrznych.  Niestety  same 
możliwości technologiczne nie wystarczą, 
równolegle  trzeba  przygotować  społe-

WYKORZYSTANIE DRONÓW  
W MONITORINGU, TRANSPORCIE  
I LOGISTYCE

Źródło: https://www.ulc.gov.pl/_download/Drony/3_wdrożenie_przepioów_unijnych_PSzymanski.pdf, 
(20.02.2020.)
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czeństwo i edukować w dziedzinie wyko-
rzystania przestrzeni powietrznej. 

Jedna z koncepcji wykorzystania BSP 
w przewozach towarów, łączyła się z nie-
zależnym  od  lotniska  systemem  prze-
wozu  towarów  w  oparciu  o  bezzałogo-
wy samolot  (UAV). W  ten sposób można 
ograniczyć  ruch  przewozu  towarów  na 
lotniskach  pasażerskich  tak,  aby  zacho-
wać  przestrzeń  dla  lotów  pasażerskich 
i  stworzyć  lepszą  alternatywę dla  trady-
cyjnego celu lotów towarowych. Aby taki 
system operował bez kolizyjnie, potrzeb-
ny  jest  nowy,  zautomatyzowany  system 
zarządzania ruchem powietrznym (ATM), 
który wspierałby operacje przelotów nad 
terenem miasta. 

Automatyzacja,  innowacyjność  roz-
wiązań są w tej chwili na rynku transportu 
i  logistyki  dominującym  trendem.  Firmy 
funkcjonujące  w  Europie  Zachodniej  od 
lat inwestują i stosują z powodzeniem no-
woczesne  rozwiązania w  tych obszarach, 
a Polska zdecydowanie otwiera się w tym 
kierunku.

W obszarze bezpieczeństwa 
i porządku publicznego 
bezzałogowe platformy latające 
mogą być wykorzystane do: 

�� patrolowania  ważniejszych  ciągów 
komunikacyjnych w miastach, na dro-
gach  ekspresowych,  autostradach, 
drogach dojazdowych do miast i aglo-
meracjach  w  celu  przekazywania  in-
formacji koordynacyjnych o zatorach, 
wypadkach  i  innych  sytuacjach  nie-
bezpiecznych,

�� monitorowania przebiegu akcji ratow-
niczych na miejscach katastrof i klęsk 
żywiołowych i informowanie ludności 
(rozrzucanie  ulotek,  użycie  megafo-
nów),

�� zastosowania  odpowiednio  wyposa-
żonych  BSP  do  patrolowania  granic 
(nielegalne  przekroczenia,  przemyt 
towarów i ludzi),

�� monitorowania  i  przekazywania  in-
formacji  koordynacyjnych  podczas 
pościgów za sprawcami przestępstw,

�� monitorowania przebiegu imprez ma-
sowych  (koncerty,  zawody  sportowe 
i  inne)  pod  kątem  organizacji  zabez-
pieczenia bezpieczeństwa  i  porządku 
publicznego,

�� monitorowania  wyselekcjonowa-
nych  szczególnie  niebezpiecznych 
(zagrożonych przestępczością) obsza-
rów  miast  i  przekazywanie  informa-
cji  o  popełnianych  przestępstwach, 

wykroczeniach,  aktach  wandalizmu 
i sprawcach tych czynów,

�� wykorzystywania  systemów  monito-
rujących w  działaniach  operacyjnych 
(obserwacja,  inwigilacja),  inspekcji 
niebezpiecznych  miejsc  lub  przed-
miotów,  bezinwazyjnego  prowadze-
nia  czynności  procesowych  na  miej-
scach zdarzeń,

�� transportowania  i dokonywania zrzu-
tów chemicznych środków obezwład-
niających,  kolczatek  do  zatrzymywa-
nia pojazdów, środków pozoracji pola 
walki  (flary,  granaty  dymne,  ogłusza-
jące, olśniewające itp.), 

�� poszukiwania  osób  ukrywających  się 
i zaginionych.
Drony  są  pospolite  w  wielu  dziedzi-

nach życia takich jak np.: rozpoznanie, do-
zorowanie, zbieranie danych o celu, wyko-
nywanie map  cyfrowych, monitorowanie 
celów,  wspieranie  misji  poszukiwawczo-
-ratowniczych  zarówno  w  czasie  pokoju 
(SAR) jak i w czasie konfliktu (CSAR). 

Przemysł  4.0 mocno akcentuje  swoje 
możliwości  i  potrzebę  ich  zastosowania, 
szczególnie w takich trudnych sytuacjach 
jak  pandemia  COVID  19  –  śmiercionośny 
wirus. W wyniku szybkiego rozpowszech-
niania  się  tego  typu  chorób  ważne  są 
wszelkie dostępne środki zaradcze a także 
te  do  ochrony  i  patrolowania  infrastruk-
tury  krytycznej,  czyli  portów  lotniczych 
i  morskich.  Miejsca  te  są  najbardziej  za-
grożone  i  najczęściej  uczęszczane  przez 
obywateli  z  całego  świata.  Zastosowanie 
w tym przypadku dronów jest bardzo uza-
sadnione i bezpieczne, szczególnie w nie-
których obszarach takich jak:
�� monitoring środowiskowy wody  i po-

wietrza,
�� monitorowanie zagrożeń bezpieczeń-

stwa,
�� weryfikacja zgłoszeń alarmowych,
�� monitoring  składów  materiałów  ma-

sowych,
�� wsparcie  operacyjne  podczas  prote-

stów np. niezadowolonej ludności
�� wsparcie  w  operacjach  Search&Re-

scue  w  obrębie  administracyjnym 
portu,

�� wsparcie  operacyjne  w  przypadku 
skażeń środowiska,

�� dostawa  środków  ratowniczych  lub 
medycznych port <-> statek.
Przemysł dronów różnego typu zarów-

no naziemnych jak i powietrznych znalazł 
bardzo  skuteczne  zastosowanie w  czasie 
pandemii m.in.: do ogłaszania komunika-
tów o niewychodzeniu z domów, do mie-
rzenia temperatury ciała dzięki zainstalo-

wanym kamerom termalnym są w stanie 
wyłapywać  z  tłumu  ludzi  z  gorączką, 
a  także  do  sprawdzania  obecności  ludzi 
podczas  kwarantanny,  dostarczania  pa-
czek z medycznym zaopatrzeniem a także 
z jedzeniem. Operatorzy dronów cały czas 
szukają nowych pomysłów na zastosowa-
nie tych efektywnych urządzeń.

PKP CARGO i ENERGETYKA

Specjalna  grupa  operacyjna  PKP  Car-
go  działająca  na  terenie  całego  kraju  we 
współpracy  z  Policją,  Strażą  Ochrony  Ko-
lei,  a  nawet  Służbą  Więzienną  korzysta 
z  dronów  z  termowizją  do  kontrolowania 
przewozów  kontenerowych.  Drony  mają 
zadanie rejestrować obraz w pobliżu skła-
dów  i przesyłać go w czasie  rzeczywistym 
do  siedziby  Zespołu  Operacyjnego.  Istot-
ną informacją jest fakt, iż drony mogą być 
wykorzystywane  podczas  złych  warun-
ków  atmosferycznych,  co  daje możliwość 
wykrycie  człowieka  z  odległości  ponad 
kilometra.  W  sektorze  dystrybucji  energii 
elektrycznej w skali całego kraju, przeglądy 
sieci ze względu na jej rozbudowaną struk-
turę  i  umiejscowienie  w  trudnym  terenie 
stanowią  wyzwanie  dla  służb  inspekcyj-
nych. Przy takiej skali konieczne jest opra-
cowanie metody przeglądów pozwalającej 
na  szybkie  pozyskiwanie  dużej  ilości  da-
nych.  Przeloty  helikopterem  i  rejestracja 
materiału  specjalną  kamerą  zdawały  się 
do  tej  pory  jedynym  rozwiązaniem  speł-
niającym  te  kryteria,  co  łączyło  się  z  du-
żymi  kosztami,  natomiast  odpowiednio 
dobrane drony są w stanie zapewnić efek-
tywniejszą kosztowo alternatywę, umożli-
wiając dokładne oględziny i dokumentację 
stanu słupów energetycznych: konstrukcji 
wsporczej, izolatorów czy mocowań. 

Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne, 
PKP  Energetyka,  Enea  czy  Tauron,  firmy 
te zdecydowały się na użycie dronów, któ-
re są proste i tanie w obsłudze, a do tego 
skuteczne, poprzez szybkie wykrycie awa-
rii, czy usterki. Państwowy gigant gazowy 
PGNiG  również przymierza  się do wykry-
wania  wycieków  gazu  i  monitorowania 
gazociągów wykorzystując do  tego nową 
technologię BSP.

AGROKULTURA:

W  wielu  krajach  Europy,  USA  czy  Japo-
nii  zastosowanie  dronów w  agrokulturze 
bardzo szybko się przyjęło  jako wygodne 
i  pomocne  narzędzie  nie  tylko  do  spry-
skiwania  ale  także monitorowania  gleby 
i  plonów np.:  stosowana  do  oprysku  ku-
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kurydzy maszyna w ciągu godziny potrafi 
opryskach 11 ha pola,  tymczasem latają-
cym dronem w tym samym czasie można 
by opryskać aż 80 ha pola. 

Realizowane są projekty, które pozwa-
lają na kalibrację zdjęć satelitarnych, aby 
w odpowiedni sposób planować uprawy. 
Analiza  zawartości  pierwiastków  stałych 
w glebie daje możliwość rolnikom lub in-
westorom w  sposób  zrównoważony  pro-
wadzić politykę nawozową na danym te-
renie. W USA ponad 84 % rolników używa 
drony codziennie lub częściej niż raz w ty-
godniu do monitorowania upraw. Według 
analityków z firmy Market Watch wartość 
globalnego  rynku  dronów  rolniczych 
w  2018  roku  wyniosła  990  mln  dol.,  na-
tomiast  do  2025  roku przewidywany  jest 
wzrost do 6,73 mld dol. przy średniorocz-
nym tempie wzrostu na poziomie 27 proc.

Podsumowanie

W  dzisiejszych  czasach  nikogo  nie  dziwi 
dynamiczny  rozwój  nowych  technologii 
i przemysłu 4.0. Wnoszą one bowiem dużo 
korzyści  przy  niewielkich  nakładach  fi-
nansowych. 

Jednym  z  takich  walorów  np.  wyko-
rzystania  dronów  jest  szybka  reakcja  na 

zdarzenie  i  swoboda  dotarcia  do  miejsc 
trudnodostępnych a  także mniejsze zaan-
gażowanie ludzi i tym samym narażanie ich 
na pewne zagrożenia towarzyszące realiza-
cji  zadania. Polskie firmy oferujące usługi 
z wykorzystaniem dronów w dobie kryzysu 
COVID-19  zostały  wezwane  przez  władze 
kraju do wsparcia działań policji w zakre-
sie monitoringu. W Polsce mamy około 16 
tysięcy licencjonowanych operatorów dro-
nów, którzy są zachęcani przez Państwową 
Agencje Żeglugi Powietrznej do zgłaszania 
swojego  udziału  w  walce  z  wirusem.  Już 
teraz wiadomo,  że kryzysowa  sytuacja na 
świecie  związana  z  epidemią  jest  znaczą-
cym  sygnałem  do  tego  aby  nauczyć  się 
współpracować z nowymi technologiami.

Przez  ostatnie  kilka  lat  mogliśmy  do-
świadczyć  co  najmniej  kilku  przełomów 

w  pokonywaniu  ograniczeń  dla  dronów, 
jednak  cały  czas  brakuje  świadomości 
społeczeństwa.  Zagrożenia  i  ryzyka,  które 
związane  są  z  użytkowaniem  bezzałogo-
wych  systemów  powietrznych  są  znane 
raczej środowisku, które bezpośrednio jest 
zainteresowane  tym  tematem.  Przecięt-
ny  Kowalski  nie ma  pojęcia  o  przepisach 
a  w  szczególności  przepisach  regulują-
cych  korzystanie z przestrzeni powietrznej. 
Ważne  bowiem  jest,  aby  edukacja  w  za-
kresie  bezpiecznego  stosowania  dronów 
trafiała  już  do  dzieci  w  szkołach  podsta-
wowych.  Bo  to  one  będą  w  przyszłości 
nośnikiem  tej  wiedzy,  która  pomoże  im 
się odnaleźć w świecie latających robotów.

Czy  Coronavirus  przyspieszy  rozwój 
zastosowania dronów w sytuacjach kryzy-
sowych ???

Małgorzata Żmigrodzka 
dr nauk społecznych i pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego w Lotniczej 
Akademii Wojskowej, Dęblin. Ponad 20  lat doświadczenia zawodowego w  lotnictwie w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych, projektów badawczych oraz autor/ współ-
autor  licznych  artykułów  naukowych  i  monografii  w  obszarze  bezpieczeństwa  transportu  lotniczego m.in.: 
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia w dobie rozwoju UAV/RPAS w: J. Cymerski, K. Wiciak, 
(red.),  Przeciwdziałanie  zagrożeniem  powstałym w wyniku  bezprawnego  i  celowego  użycia  bezzałogowych 
platform mobilnych, Szczytno 2015 r., Research and Technology step  into the  future, The use of RPAS  in Air 
Transport, trends of development, Volume 11. No.1-2016, Riga 2016 r., Krok w przyszłość – Integracja zdalnie 
sterowanych systemów powietrznych z europejskim systemem lotnictwa, w: Współczesne uwarunkowania bez-
pieczeństwa europejskiego, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 2016 r., Organizacja transportu lotniczego, 
WSOSP, Dęblin 2018 r. 
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W   Polsce  odnotowuje  się  wzrost 
zainteresowania  strzelectwem, 
coraz więcej obywateli stara się 

zdobyć pozwolenie na broń. Podejście do 
posiadaczy  broni  powoli  zmieniają  rów-
nież  organy  wydające  stosowne  pozwo-
lenia na zakup, wydając ich coraz więcej. 
Obowiązująca Ustawa z dnia 21 maja 1999 r.  
o  broni  i  amunicji  określa  osiem  celów 
posiadania  broni  palnej:  ochrony  osobi-
stej,  ochrony  osób  i  mienia,  łowieckich, 
sportowych,  rekonstrukcji  historycznych, 
kolekcjonerskich, pamiątkowych i szkole-
niowych. Określony  cel  posiadania broni 
determinuje zakup. Czego innego potrze-
buje  myśliwy,  czego  innego  instruktor 
a  zupełnie  czego  innego  szuka  kolekcjo-
ner czy koncesjonowany podmiot z sekto-
ra  ochrony fizycznej. Do  sportu np.  broń 
krótka  z  długą  lufą,  „miękkim”  spustem, 
„wysokimi”  przyrządami  a  już  do  samo-
obrony pistolet subcompact lub compact, 
łatwy do skrytego noszenia. Dla kwalifiko-
wanego pracownika ochrony czy funkcjo-
nariusza służb publicznych to broń łatwa 
w obsłudze z dużą pojemnością magazyn-
ka. Kolekcjoner zbiera wszystko. 

Kiedy już mamy w ręku wszystkie nie-
zbędne dokumenty wydane przez właści-

wy  organ  stajemy  przed  dylematem:  co 
kupić? gdzie kupić? 

Niestety  Polska  to  nie  „Ameryka”. 
W  Polsce  rynek  obrotu  bronią  palną  do-
piero się rozwija. Sklepów jest sporo, ale 
oferta nie jest zbyt wygórowana. Oczywi-
ście  są  podmioty  które  są wstanie  „ścią-
gnąć”  do  kraju  z  zagranicy  praktycznie 
wszystko  co  nam  się  zamarzy,  ale  tu  już 
w  grę  wchodzą  indywidualne  zamówie-
nia  za  „duże” pieniądze. Obywatel,  który 
pragnie zdobyć pozwolenie na broń musi 
przejść pewną ścieżkę, która pozwala mu 
zapoznać  się  z  różnymi  kalibrami  broni, 
modelami,  konstrukcjami…  wyrabia  so-
bie  zdanie  co  mu  bardziej  „leży”  w  dło-
niach lub po prostu z czego mu się lepiej 
strzela.  Ta  ścieżka  zaczyna  się  od  pierw-
szego  wejścia  na  strzelnicę,  gdzie  albo 
nam  się  to  spodoba  i  zaczynamy  swoją 
drogę  w  kierunku  zdobycia  pozwolenia 
albo nie, i tyle.

Osoba  zaczynająca  swoją  drogę  ze 
strzelectwem musi być przygotowana na 
wydatki. Wypożyczanie broni z amunicją, 
nadzór  instruktora,  stanowisko  strzelec-
kie  na  osi,  tarcze…  później  badania  le-
karskie,  opłaty  związane  ściśle  z  celem 
posiadania broni, opłaty administracyjne, 
zakup broni. 

Pierwszą jednostką ognia którą kupu-
ją strzelcy z reguły jest pistolet. Wybór na 
rynku jest duży, ośrodki strzeleckie (strzel-
nice) prześcigają się w mnogości posiada-
nia  różnych modeli  broni.  Nie  należy  się 
sugerować  bronią  będącą  na  wyposaże-
niu strzelnic czy bronią kolegów, jest to je-

den z błędów, które popełniają początku-
jący  strzelcy. Broń  (np. pistolety) będąca 
na stanie strzelnic ma za sobą kilka tysięcy 
strzałów a broń kolegów może być przero-
biona pod ich potrzeby i to znacznie. 

Więc do czasu zdobycia upragnionego 
pozwolenia  jesteśmy  zmuszeni  ponosić 
koszty związane z nowym hobby. 

Ważną informacją jest również wybór 
sklepu czy dystrybutora u którego planu-
jemy dokonać zakupu. Jego podejście do 
klienta,  jego  oferta.  Są  podmioty  które 
oferują sprzedaż i serwis a nawet są wsta-
nie  dostarczyć  broń  „do  domu”  klienta. 
W  Polsce  sprzedażą  zajmują  się  z  reguły 
ludzie, którzy pasjonują się strzelectwem, 
nierzadko  są  to  czynni  strzelcy  sportowi 
czy  emerytowani  ludzie  ze  służb  posia-
dający  obszerną  wiedzę  w  tym  temacie. 
Jeżeli nie, to zatrudniają ludzi, którzy po-
siadają dużą wiedzę w tym temacie. Jeżeli 
tak nie jest radzę ominąć taki sklep – jeśli 
nie  wiedzą  co  sprzedają  równie  dobrze 
mogą  obracać  marchewką.  Sprzedawca 
powinien  pomóc,  doradzić,  zaprezento-
wać produkt. Znam takich co od ręki po-
trafią w cenie broni i akcesoriów dokonać 
na życzenie klienta przeróbek w broni pal-
nej. Na rynku zaczynają się pojawiać pod-
mioty  które  mają  w  swoich  zapleczach 
rusznikarnie a nawet prywatne strzelnice. 
Walka o klienta trwa. 

Przy  wyborze  broni  na  pewno  moż-
na  sugerować  się  opinią  innych,  ale 
rada  znajomego  nie  powinna  być  głów-
nym  kryterium  wyboru.  Tym  kryterium 
powinna  być  najpierw  strzelnica/klub 

PIERWSZY PISTOLET
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strzelecki, gdzie można wypożyczyć i wy-
próbować  różnego  rodzaju  broń  palną 
a  dopiero  potem  udanie  się  do  sklepu 
z  bronią,  rozmowa  ze  sprzedawcą  i  po-
przez  tzw.  „macanie”  dobór  dla  siebie 
pierwszej jednostki ognia. To co jednemu 
wydaje się dobre dla drugiego może być 
już nieodpowiednie.

Jako instruktor zawsze proponuje za-
cząć od sprawdzonych marek broni pal-
nej np. GLOCK, H&K, S&W, Sig Sauer. To 
firmy mające  renomę na  całym  świecie. 
Ich  produkty  są  sprawdzone  w  „boju”. 
Dostępność części, akcesoriów jest prak-
tycznie 100%. Ważny jest również serwis 
– zaplecze producenta. I w wypadku wy-
żej  wymienionych  marek  nie  ma  w  na-
szym  kraju  z  tym  żadnego  problemu. 
Oczywiście  jest  jeszcze  broń  z  Europy 
np. CZ, HS, FN, TANFOGLIO. Marki znane 
i  lubiane w  światku  strzeleckim,  ale  ku-
powane  już  raczej w dalszym etapie  sa-
morozwoju strzeleckiego. 

Nie  skłaniam  się  do  polecania  zaku-
pów  broni  „egzotycznej”  produkowanej 
w takich krajach jak np. Chiny, Turcja, Pa-
kistan, Indie. W Polsce broń z tych krajów 
zaczyna  się  pojawiać  i  niska  cena  może 
zachęcać do kupna,  jednak  jakość wyko-
nania może być daleka od naszych oczeki-
wań. O ile Turcja próbuje wypuścić nowe 
konstrukcje np. strzelby, to Chiny czy Pa-
kistan słyną z nie do końca udanych kopii. 

Kupując swój pierwszy pistolet powin-
no  się  sprawdzić  czy  dobrze  leży  w  dło-
ni, czy nie  jest dla nas za ciężki, czy palce 
sięgają swobodnie do manipulatorów,  jak 
pracuje spust – czy jest „twardy„ czy „mięk-
ki”.  W  sklepach  zawsze można  porównać 
kilka różnych modeli a czasem i kilka róż-
nych  wersji  tego  samego  modelu.  Broń 
musi się  też „podobać” wizualnie. W koń-
cu  będziemy pokazywać  się  z  nią między 
ludźmi.  Pistolet  powinien  być  metalowy 
czy z polimeru? Kurkowy czy bez kurkowy? 

Nie  ma  to  najmniejszego  znaczenia, 
przynajmniej  dla  początkującego  użyt-
kownika.  Ważne  abyśmy  się  z  nim  czuli 
komfortowo  trzymając  go  w  dłoniach. 
Z czasem jak już się „ostrzelamy” i będzie-
my chcieli sobie podnieść poprzeczkę, po-
dejmiemy świadomie sami decyzję mając 
już jakieś doświadczenie. 

Kiedy wiem do czego dana osoba chce 
używać  broni  palnej  z  reguły  polecam 
Glocka. To  taki „wół”  roboczy do wszyst-
kiego.  Dobry  dla  sportowca,  do  ochrony 
osobistej, idealny do pracy dla służb i pra-
cowników ochrony. Pistolet, który stał się 
już  „kultową”  jednostką  ognia,  o  którym 
krążą legendy – choćby taka, że można go 

przemycić  przez  bramki  na  kontroli  bez-
pieczeństwa na lotnisku (ale to już z przy-
mrużeniem  oka).  Pistolet  łatwy  w  ob-
słudze,  dający  się  praktycznie  samemu 
serwisować. Dostępne są różne kalibry od 
22lr po 0,45 cala. Różne wielkości od „sub-
compact” po wersje „long slide”. W sprze-
daży jest masa akcesoriów pozwalających 
użytkownikowi  przygotować  broń  pod 
swoje  potrzeby  indywidualne.  Koncesjo-
nowane podmioty zajmujące się ochroną 
fizyczną, ale nie tylko, decydując się na za-
kup Glocka nabywają narzędzie, które po-
służy przez wiele lat bez nakładów finan-
sowych  przy  prawidłowej  eksploatacji. 
Glock  jeden  z  pierwszych  polimerowych 
pistoletów  na  świecie  wyznaczył  trend, 
który  z  powodzeniem  wykorzystywany 
jest przez konkurencyjne marki. Duża ży-
wotność broni, dobre wykonie, mnogość 
akcesoriów  powodują,  że  Glock  stał  się 
tzw.  „wołem  roboczym”  dla  wszelkiego 
rodzaju  instytucji  typu  strzelnice  i  firmy 
szkoleniowe.  Dodatkowym  atutem  jest 
cena.  Za  Glocka  17  generacji  3,  nowego 
możemy zapłacić ok 2500 PLN. Dodatko-
wo  elementy,  które  należy  wymienić  po 
zakupie (opinia własna): przyrządy celow-
nicze, przerywacz czy manipulatory nie są 
drogie i można w krótkim czasie korzysta-
jąc z podpowiedzi portalu YouTube zmie-
nić samemu. 

Ciekawą  ofertą  dla  początkujące-
go  strzelca  są  również  produkty  firmy  
HS  Produkt  sp.  z.o.o.  Najbardziej  rozpo-

znawalnym  produktem  tej  manufaktury 
są pistolety serii XD znane w Stanach Zjed-
noczonych  jako  Springfield  Armory.  Mo-
dele  HS-9  oraz  XD  produkcji  HS  Produkt 
zdobywają  uznanie  coraz  większej  ilości 
użytkowników cywilnych w Polsce. 

Firmy  takie  jak  Sig  Saeuer  czy  H&K 
posiadają również w swych ofertach broń 
opartą na szkieletach polimerowych. Mo-
dele z rodziny SIG 320 czy H&K SFP-9 lub 
USP  to  już  świetnie  dopracowane  jed-
nostki  broni  palnej  do  użytku  zarówno 
cywilnego jak i służbowego z górnej półki. 
Tu ceny już są trochę wyższe, ale i jakość 
jest  wyższa.  Broń  wyżej  wymieniona  nie 
potrzebuje  już  dodatkowych  ulepszeń, 
jest w pełni przygotowana do „pracy” dla 
wymagającego jak i początkującego użyt-
kownika.

Jako  instruktor  z  wieloletnim  do-
świadczeniem  zawsze  sugeruję  zakup 
broni nowej, w kalibrze 9x19mm – najbar-
dziej  popularnym  obecnie  chyba  w  Pol-
sce. Ceny amunicji wahają  się  różnie, od 
0,80  groszy  w  górę.  Wszystko  zależy  do 
tego co chcemy kupić  i do czego będzie-
my ją wykorzystywać. Pamiętać należy, że 
amunicja jest jednym z istotnych elemen-
tów wpływających na długoletnie i przede 
wszystkim bezpieczne  korzystanie  z  bro-
ni. Dalego warto kupować nową broń i do-
brą amunicję.

Dlaczego nie doradzam zakupu rewol-
werów? Rewolwery nie przyjęły się w na-
szych warunkach poza strzelectwem czar-



44      2/2020      

BEZPIECZEŃSTWO | OCHRONA OSOBISTA I BIZNESU 

noprochowym  czy  tarczowym.  Rzadko 
kiedy w strzelaniach dynamicznych moż-
na odnotować obecność strzelców z tego 
typu  bronią.  W  służbach  to  już  w  ogóle 
jest  rzadkość  i  raczej  są  to  indywidualne 
przypadki.  Zdarzają  się  koncesjonowane 
podmioty,  które wyposażają  swoich  pra-
cowników w rewolwery, ale wynika to tyl-
ko z  jednego zasadniczego  faktu – zakup 
po  bardzo  korzystnych,  niskich  cenach. 
Wynika to z małej popularności rewolwe-
rów w  Europie.  Rewolwery  są względnie 
drogie i występują w sklepach rzadziej niż 
pistolety. Również dedykowane akcesoria 
czy części zamienne są trudniej dostępne. 
Ceny  amunicji  rewolwerowej  są  wyższe 
niż w przypadku typowej amunicji pistole-
towej a i wybór znacznie mniejszy. 

Jeżeli chcemy kupić coś z drugiej ręki 
– tzw. „używkę” – musimy dobrze ocenić 
czy  dany  pistolet  nie  jest  mocno  zużyty. 
Rzadko  kto  prowadzi  książki  broni  i  wie 
jakie  ilości  amunicji  zostały  wystrzelone 
z  danej  lufy.  Czego  właściciel  używał  do 
czyszczenia  broni,  czy  była  serwisowana 
okresowo.  Należy  pamiętać,  że  dbanie 
o  broń  palną  (każdą)  powoduje,  że  jak 

każde urządzenie długo nam posłuży i nas 
nie  zawiedzie.  Ma  to  szczególne  znacze-
nie w wypadku osób, które używają broni 
jako narzędzia pracy. Przy zakupie z dru-
giej  ręki należy dobrze przyjrzeć  się  lufie 
i  komorze nabojowej –  tego  jednak sami 
nie  sprawdzimy  –  warto  zasięgnąć  rady 
rusznikarza.  Sami  możemy  ocenić  stan 
techniczny  szkieletu,  czy  nigdzie  nie  ma 
np.  uszczerbków.  Ocenić  pracę  spustu, 
czy nie ma tzw. skoków przy ściąganiu, czy 
prawidłowo pracują manipulatory. 

Rynek  broni  „używanej”  jest  tak  na-
prawdę  rynkiem  broni  kolekcjonerskiej, 
gdzie  pasjonaci  posiadający  broń  do 
celów  kolekcjonerskich  czy  sportowo 
–  kolekcjonerskich  nabywają  broń,  która 
nie  jest  już produkowana lub została wy-

stawiona  przez  instytucje  do  sprzedaży. 
Czasami można kupić broń po  likwidują-
cych się lub wymieniających swój arsenał 
agencjach ochrony  czy  z  tzw.  ZN Agencji 
Minia  Wojskowego  lub  innych  instytucji. 
Można  też  dokonać  zakupów  na  aukcji 
broni, która od niedawna odbywa się rów-
nież w Polsce.

Reasumując  poczatkujący  użytkow-
nik broni palnej w naszym kraju powinien 
„na dzień dobry” nastawić się na znaczne 
wydatki  z  tym  związane.  Uprawnienia, 
broń,  użytkowanie  i  szkolenia w  tym  za-
kresie – to wszystko kosztuje. Na szczęście 
rosnąca konkurencja i coraz lepsze podej-
ście do klienta w naszym kraju daje szan-
se na znalezienie dla siebie odpowiedniej 
jednostki broni jakim jest pistolet. 

Tomasz Ciećwierz 
Specjalista ds. bezpieczeństwa fizycznego, posiadający duże doświadczenie m.in. w pracy związanej z bez-
pieczeństwem w lotnictwie cywilnym i ochroną fizyczną. Były żołnierz 1 PSK w Lublińcu. Instruktor sportu 
o specjalności  „samoobrona” oraz „strzelectwo”. Sędzia strzelectwa sportowego  II klasy, organizator  i po-
mysłodawca zawodów „Take Care of Your Safety” oraz zawodów dynamicznych i nocnych organizowanych 
w ZKS Warszawa. Prowadzi szkolenia z zakresu podstaw użycia broni palnej w walce i samoobronie. Członek 
stowarzyszenia „Vis Et Honor” działającego na rzecz krzewienia strzelectwa w Polsce. Współtwórca projektu 
BCS – Bruce Camp Shooting.
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  
– CZYLI JAK WYBRNĄĆ  
Z KŁOPOTÓW

Z arządzanie  kryzysowe  –  kluczo-
wy  element  BCM1,  którego  jakość 
i  skuteczność ma decydujące  zna-

czenie  i wpływ na to czy  i  jak organizacja 
poradzi  sobie  z  sytuacją  awaryjną.  Choć 
trudno  jest  jednoznacznie  wskazać  która 
składowa zarządzania ciągłością działania 
jest  najważniejsza,  to wspierając  się wła-
snym doświadczeniem sądzę, że zarządza-
nie kryzysowe  jest najbardziej wrażliwym 
i  wymagającym  największej  uwagi  ele-

1  BCM – (eng) Business Continuity Management 
– zarządzanie ciągłością działania

mentem tego procesu. To tutaj najszybciej 
i najdotkliwiej będą widoczne błędy i nie-
dociągnięcia popełnione podczas przygo-
towania  i  wdrożenia  BCM  w  organizacji; 
i co gorsze – dowiemy się o  tym w chwili 
najmniej dla nas korzystnej.

Mówiąc  o  zarządzaniu  kryzysowym 
musimy pamiętać, że ten dość powszech-
nie  stosowany  termin ma  różne,  czasem 
nawet bardzo rozbieżne znaczenia. Czym 
innym  jest  bowiem  zarządzanie  kryzyso-
we  dla  organów  administracji  publicz-
nej  a  czym  innym  dla  przedsiębiorstw, 
instytucji  czy  organizacji  biznesowych. 

Te pierwsze będą postrzegać zarządzanie 
kryzysowe  głównie  przez  pryzmat  Usta-
wy  o  zarządzaniu  kryzysowym,  w  myśl 
której  jest  to  proces  szeroki  obejmujący 
nie tylko czynności związane z reakcją na 
zdarzenie/incydent  lecz  także  działania 
zapobiegające,  przygotowujące  oraz  od-
budowujące.  W  ramach  poszczególnych 
grup działań możemy wyróżnić  następu-
jące elementy:
�� zapobieganie – odnosi się do działań, 

które eliminują lub redukują prawdo-
podobieństwo wystąpienia katastrofy, 
albo ograniczają jej skutki:
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–  analiza  zagrożeń  i  ocena  wrażli-
wości

–  wspieranie  badań  stosowanych 
i transferu technologii

–  uświadamianie i powszechna edu-
kacja  w  zakresie  przeciwdziałania 
zagrożeniom

–  właściwe wykorzystanie zasobów
–  zapewnienie przywództwa  i koor-

dynacji
�� przygotowanie – to przede wszystkim 

opracowanie  planów  zarządzania/re-
agowania kryzysowego, które opisują 
kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą 
jakich sił i środków i na jakiej podsta-
wie  formalno-prawnej.  W  skład  tego 
etapu wchodzi także zapewnienie za-
sobów  i  środków  reagowania,  takich 
jak:  stanowisko  kierowania,  system 
komunikacji kryzysowej (wewnętrznej 
i  zewnętrznej),  system  alarmowania 
oraz  personel  reagowania  kryzyso-
wego,  a  także  ewidencja  zasobów  sił 
i środków przydatnych do reagowania 
kryzysowego.

�� reagowanie  –  następuje  po wystąpie-
niu realnego zagrożenia lub zdarzenia. 
Jego celem jest uruchomienie działań 
zapobiegających  lub  minimalizują-
cych  negatywny  wpływ  zdarzenia  na 
zasoby  i procesy organizacji,  a po  ich 
wystąpieniu,  podjęcie działań odtwo-
rzeniowych/wznawiających  ciągłość 
operacyjną. Faza reagowania wymaga:
–  przestrzegania  dyscypliny  obiegu 

informacji
–  gromadzenia  informacji  i  doku-

mentowania działań
–  unikania  działań  nieprzemyśla-

nych
–  profesjonalnej  informacji  (rzecz-

nika)
–  prognozowania rozwoju wydarzeń
–  przewidywania  skutków  podej-

mowanych decyzji
–  uwzględniania  implikacji  praw-

nych decyzji
–  zagwarantowania  funkcjonowania/

odtworzenia niezbędnej  infrastruk-
tury  i  krytycznych  (kluczowych) 
procesów operacyjnych organizacji.

�� odbudowa  –  jest  końcową  fazą  cyklu 
zarządzania  kryzysowego.  Odbudowę 
kontynuuje  się,  aż wszystkie  systemy/
procesy wrócą do stanu poprzedniego 
albo lepszego niż poprzedni. Jednocze-
śnie odbudowa powinna być realizowa-
na w taki sposób aby obszar organizacji 
dotknięty  zdarzeniem był  po  odbudo-
wie mniej wrażliwy i mniej podatny na 
kolejny incydent/awarię.

Tym czasem dla organizacji gdzie za-
rządzanie kryzysowe wywodzi się z norm 
i  standardów  ciągłości  działania  będzie 
to proces, który koncentruje się głównie 
na  reagowaniu  na  zdarzenie/incydent 
oraz  na  odbudowie  (czy  też  powrocie 
do stanu z przed zdarzenia – tzw. powrót 
do  BAU2)  ponieważ  pozostałe  elementy 
(zapobieganie,  przygotowanie  i  częścio-
wo odbudowa) są zazwyczaj składowymi, 
realizowanymi w ramach stricte procesu 
zarządzania ciągłością działania. 

W obu przypadkach aby móc wdro-
żyć  i  utrzymać  skuteczny  proces  zarzą-
dzania  kryzysowego  należy  sięgnąć  po 
zalecenia norm poświęconych ciągłości 
działania  –  nawet  Rządowe  Centrum 
Bezpieczeństwa  (w  swoim  Załączniku 
nr  1  do  Narodowego  Programu  Ochro-
ny  Infrastruktury  Krytycznej  –  „Stan-
dardy  służące  zapewnieniu  sprawnego 
funkcjonowania  infrastruktury  krytycz-
nej  –  dobre  praktyki  i  rekomendacje”) 
wskazuje  i  rekomenduje  stosowanie 
norm  ISO.  Ogólne  wytyczne  znajdzie-
my oczywiście w ISO 22301 (sekcja 8.4), 
lecz zdecydowanie polecam lekturę de-
dykowanej  normy  jaką  jest  ISO  22320 
(BS  11200:2014)  Societal  security  – 
Emergency management, requirements 
for incident response. 

Musimy także jasno rozróżnić (ale nie 
oddzielać) czym jest incydent a czym jest 
kryzys. Dobrze te różnice tłumaczy stan-
dard BS 11200 (ISO 23320):
�� incydent  to  zdarzenie  niepożądane, 

które może  spowodować  zakłócenia, 
szkody lub sytuację awaryjną (nagłą), 
ale które nie  spełnia organizacyjnych 
kryteriów lub definicji kryzysu. 

�� kryzys to odbiegająca od normy i nie-
stabilna  sytuacja  zagrażająca  celom 
strategicznym,  reputacji  organizacji 
lub  jej  żywotności. Kryzys  to bardziej 
sytuacja  niż  zdarzenie,  ale  może  to 
być  też  po  prostu  rozrośnięty  źle  za-
rządzany  incydent  lub  ich  kombina-
cja.  Wyróżniamy  trzy  główne  grupy 
kryzysów:
–  kryzysy materializacji  ryzyka, któ-

re mają natychmiastowe i oczywi-
ste skutki.

–  źle  zarządzane  incydenty  i  zakłó-
cenia,  którym  pozwolono  rozwi-
nąć się do skali kryzysu.

–  kumulacja  ukrytych  problemów 
(ma to poważne konsekwencje dla 
reputacji organizacji).

2  BAU – eng. business as usual  – normalny,  co-
dzienny stan operacyjny/produkcyjny organizacji

Aby nasz proces zarządzania kryzyso-
wego  lub  (zgodnie  z  nomenklaturą  ISO) 
zarządzania  incydentem  mógł  sprawnie 
zadziałać organizacja powinna być wypo-
sażona w następujące elementy:
�� świadome  relacje  pomiędzy  zarzą-

dzaniem  ryzykiem  a  zarządzaniem 
problemami, zarządzaniem ciągłością 
działania  oraz  komunikacją  i  przygo-
towanymi  rozwiązaniami  zarządzania 
kryzysowego;

�� procesy skanowania otoczenia, umoż-
liwiające  identyfikację  potencjalnych 
kryzysów mogących wystąpić w śred-
niej  lub dłuższej perspektywie czaso-
wej  i  tych,  które mogą wystąpić  pra-
wie bez ostrzeżenia;

�� systemy wczesnego ostrzegania przed 
potencjalnymi  kryzysami  w  sferze  fi-
zycznej i wirtualnej (cyber);

�� świadomość,  że  kryzysy  mogą  się 
rozwijać  niezależnie  od  skuteczności 
istniejących zabezpieczeń i że organi-
zacja musi być przygotowana na sku-
teczne nimi zarządzanie.
Istotne  jest  aby  na  każdym poziomie 

organizacji  istniała  świadomość,  że  źró-
dłem  kryzysu  mogą  być  na  pozór  błahe 
zdarzenia.  Dlatego  umiejętność  rozpo-
znania  i właściwej  interpretacji sygnałów 
ostrzegawczych  jest  jedną  z  kluczowych 
umiejętności jaką powinny opanować nie 
tylko  osoby  odpowiedzialne  za  monito-
ring zagrożeń. Aby stało się to powszech-
ną  praktyką  należy  dążyć  do  wdrożenia 
otwartej  i  przyjaznej  kultury  zgłaszania 
nieprawidłowości  przez  pracowników 
każdego  szczebla,  dzięki  czemu  można 
będzie reagować na incydent, zanim prze-
rodzi się on w sytuację kryzysową. 

Równie  ważne  jest  posiadanie  dedy-
kowanego  zespołu/struktury,  która  bę-
dzie  odpowiadać  za  faktyczną  realizację 
zarządzania  kryzysowego.  Zwykle  taki 
zespół  nosi  nazwę  Sztabu  Kryzysowego. 
Jego skład, zakres obowiązków i kompe-
tencji  powinien  być  wcześniej  ustalony 
i  zatwierdzony  przez  kierownictwo  (za-
rząd) organizacji. Wszędzie gdzie to moż-
liwe, role jakie pracownicy mają wykony-
wać w  ramach zarządzania kryzysowego, 
powinny odpowiadać tym, które wykonu-
ją  w  normalnych warunkach  lub  być  ich 
naturalnym  rozszerzeniem.  Do  głównych 
zdań  i  obowiązków  Sztabu  Kryzysowego 
można zaliczyć:
�� ocenę  wpływu  incydentu  na  działal-

ność organizacji oraz ocenę strat spo-
wodowanych incydentem;

�� ograniczanie  skutków  incydentu  i  za-
bezpieczenie mienia organizacji
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�� komunikację  wewnętrzną  i  zewnętrz-
ną  dotyczącą  incydentu  oraz  działań 
mitygujących  i  odtworzeniowych,  za-
pewnienie  efektywnego  przepływu 
informacji  na  wszystkich  szczeblach 
struktury zarządzania kryzysowego;

�� zarządzanie  i  koordynację  działań 
w  sytuacji  kryzysowej  i  działań  od-
tworzeniowych, w tym współpracę ze 
służbami ratowniczymi;

�� zapewnienie wsparcia  organizacyjne-
go,  technicznego  i  logistycznego  ze-
społom awaryjnym odpowiedzialnym 
za podtrzymanie  lub odtworzenie  in-
frastruktury  i  krytycznych  procesów 
organizacji;

�� zapewnienie bezpieczeństwa pracow-
nikom,  współpracownikom,  gościom 
i klientom organizacji;

�� prowadzenie  rejestru  przebiegu  akcji 
awaryjnej;
Często  w  strukturę  zarządzania 

kryzysowego  włączane  są  zespoły  od-
powiedzialne  za  monitoring  zagrożeń 
i reagowania na incydenty (ISIRT, Bezpie-
czeństwo  IT, Bezpieczeństwo  Informacji, 
Bezpieczeństwo  Fizyczne  i  Techniczne, 
Monitoring  Zgodności,  itp...).  Bliska 
współpraca  pomiędzy  tymi  zespołami 
a  zespołem  zarządzania  ciągłością  dzia-
łania umożliwia wczesne wykrycie i sku-
teczną  reakcję  na  incydent/kryzys  co 
z kolei przekłada się na niedopuszczenie 
lub maksymalne ograniczenie jego nega-
tywnego wpływu na bieżącą działalność 
operacyjną organizacji. 

Nie  możemy  zapomnieć  oczywiście 
o  właściwym  udokumentowaniu  za-
sad  prowadzenia  i  zarządzania  sytuacją 
kryzysową.  Na  tego  typy  dokumentację 
składają  się  zwykle  plany  zarządzania 
kryzysowego  oraz  instrukcje  wykonaw-
cze.  Ten  pierwszy  zawiera  opisy  postę-
powania jednostek tworzących strukturę 
zarządzania  kryzysowego  zapewniające 
podjęcie  prze  nie  natychmiastowych, 
skoordynowanych  i  skutecznych  dzia-
łań  w  przypadku  wystąpienia  zdarzenia 
kryzysowego.  Instrukcje wykonawcze  to 
dokumenty proste  i krótkie,  zawierające 
opis czynności niezbędnych do wykona-
nia konkretnego zadania. Plan zarządza-
nia kryzysowego powinien być tak zwię-
zły jak to możliwe aby zapewnić, że:
�� jest czytany i przećwiczony zanim bę-

dzie potrzebny
�� może  być  zrozumiany  i  rzeczywiście 

użyty gdy wybuchnie kryzys.
�� podejmowane  w  ramach  planu 

działania  są  legalne  (niby  jest  to 
oczywiste,  ale  widziałem  już  plany 

które balansowały na granicy prawa – 
zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa 
i BHP).
W  ramach  planów  zarządzania 

kryzysowego  warto  jest  opracować 
scenariusze  postępowania  dla  najbar-
dziej  prawdopodobnych  zdarzeń  tak 
aby  organizacja  mogła  je  przećwiczyć 
i w zależności od wyników testów zmo-
dyfikować.  W  scenariuszach  nie  należy 
popadać w zbyt dalece posuniętą szcze-
gółowość  –  powinny  być  one  na  tyle 
ogólne aby można było  je  łatwo dosto-
sować do innych, nietypowych zdarzeń, 
ale na tyle szczegółowe aby w typowych 
sytuacjach  nie  trzeba  było  tracić  czasu 
na  wymyślanie  i  przydzielanie  zadań 
niezbędnych  do  wykonania  przez  po-
szczególne zespoły/osoby. 

Na  koniec  nie  możemy  zapomnieć 
o  komunikacji  kryzysowej.  Komunikację 
należy  rozpatrywać  w  szerokim  kontek-
ście,  tzn.  zarówno  w  kontekście  komu-
nikacji  wewnętrznej  —  związanej  z  ko-
niecznością  natychmiastowej  wymiany 
informacji w obrębie organizacji, jak rów-
nież  komunikacji  zewnętrznej  —  wpły-
wającej  bezpośrednio  na  interesariuszy, 
klientów, partnerów biznesowych, orga-
na nadzorcze, regulatorów czy media. 

Możemy  wyróżnić  następujące  typy 
komunikacji  kryzysowej  (zarówno  we-
wnętrznej jaki i zewnętrznej):
�� komunikacja prewencyjna — poprze-

dzająca  wystąpienie  sytuacji  kryzy-
sowej,  mająca  na  celu  zbudowanie 
świadomości i przygotowanie uczest-
ników  procesu  na  właściwą  reakcję 
w momencie jej wystąpienia,

�� komunikacja  reaktywna  —  urucha-
miana  w  momencie  materializacji 
zagrożenia  i mająca  na  celu  skomu-
nikowanie  zaangażowanych  stron, 
wspierająca  podejmowanie  działań 

ograniczających (często uznawana za 
tę właściwą komunikację kryzysową),
Jedną  z  najistotniejszych  ról  w  pro-

cesie  komunikowania  się  w  czasie  kry-
zysu,  szczególnie w aspekcie komunika-
cji  zewnętrznej  pełni  biuro  prasowe  lub 
rzecznik  prasowy.  To  do  niego  należy 
formułowanie  i  przekazywanie  komuni-
katów  prasowych  oraz  ustalanie  strate-
gii  medialnej,  szczególnie  w  sytuacjach 
wymagających  większej  ostrożności,  do 
których  niewątpliwie  należy  sytuacja 
kryzysowa.  Rzecznik  prasowy  powinien 
być członkiem zespołu kryzysowego albo 
przynajmniej pozostawać z nim w ścisłej 
współpracy. Kluczowe zasady komunika-
cji kryzysowej to:
�� bądź przygotowany – przygotuj jasny 

i zrozumiały proces komunikacji
�� działaj szybko – przekazuj informacje 

szybko i w odpowiedni sposób, pod-
kreślając  przy  tym,  że  więcej  infor-
macji zostanie podanych, kiedy tylko 
będzie to możliwe

�� stale  monitoruj  –  koniecznie  śledź 
wszelkie wydarzenia

�� utrzymaj przepływ informacji – infor-
muj o tym co wiadomo;  lepiej publi-
kować „mało  i często”, niż czekać na 
możliwość  opublikowania  wszyst-
kich informacji

�� bądź  otwarty  i  szczery  –  wszystko 
i tak wyjdzie w końcu na jaw

�� rzetelność  ma  znaczenie  –  operuj 
twardymi faktami, a unikaj pogłosek, 
domysłów i przypuszczeń

�� zarządzaj  terminami  –  informuj 
w  pierwszej  kolejności  najbliższych 
interesariuszy

�� przeproś  –  kiedy  to  odpowiednie 
i istotne, nie bój się przeprosić

�� bądź  człowiekiem  –  kiedy  to właści-
we, okazuj empatię 

Hubert Łabęcki 
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Od niemal 20 lat zawodowo zajmuje się problematyką zarządzania ciągłością działania w sektorze finanso-
wym  i  administracji  publicznej.  Doświadczenie  zawodowe  zdobył wdrażając  standardy  i  zarządzając  pro-
cesem ciągłości działania i zarządzania kryzysowego w czołowych instytucjach sektora finansowego (m.in. 
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Obecnie związany zawodowo z Grupą Kapitałową BNP. Przewodniczący Grupy ds. Ciągłości Działania przy 
Związku Banków Polskich.  Za wkład w budowę bezpieczeństwa  sektora finansowego odznaczony w  roku 
2016 przez Związek Banków Polskich „Medalem im. Mikołaja Kopernika”. 
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T ransport  powietrzny  rozwija  się 
dynamicznie,  powstaje  coraz wię-
cej miejsc pracy w sektorze lotnic-

twa co z kolei wpływa na większe zainte-
resowanie  branżą  lotniczą,  zarówno  ze 
strony  pracodawców  jak  i  pracowników. 
Przez wiele lat, rolę stewardessy postrze-
gano  przede  wszystkim  jako  dodatkowy 
atrybut  lotu  z  uwagi  na  atrakcyjność  za-
trudnionych  kobiet.  Stewardessy  mia-
ły  zapewniać  poczucie  miłej  atmosfery 
podczas  lotu.  W  poprzednich  dekadach 
badania  nad  bezpieczeństwem w  lotnic-
twie cywilnym ograniczały się  jedynie do 
analiz niezawodności konstrukcji statków 
powietrznych.  Do  lat  siedemdziesiątych, 
w lotnictwie cywilnym panowała tzw. Era 
techniczna rys. 1. Powszechnie uważano, 
że główną przyczyną katastrof  lotniczych 
były  usterki  techniczne,  rola  człowieka 
była bagatelizowana.

Zmiana  w  postrzeganiu  kwestii  bez-
pieczeństwa na pokładzie samolotu, ewo-
luowała  wraz  kolejnymi  wypadkami  lot-
niczymi. Nowoczesne  samoloty  spełniały 

oczekiwania producentów ze względu na 
ekonomię i wygodę a także niezawodność 
techniczną.  Mimo  wszystko,  liczba  kata-
strof  lotniczych  nie  ulegała  znaczącemu 
obniżeniu. Sytuacja wzbudziła wątpliwo-
ści  w  środowiskach  naukowych.  Analiza 
kolejnych  przypadków  potwierdziła,  że 
główną przyczyną jest tzw. czynnik ludzki. 
Zmiana myślenia na temat roli człowieka 
w  zapewnianiu bezpieczeństwa w  lotnic-
twie cywilnym wywołała rewolucję. 

Kolejne  badania  jedynie  ugruntowa-
ły  istotną  rolę  stewardessy  na  pokładzie 
statku  powietrznego.  Wielu  pasażerów 
udałoby  się  uratować  gdyby  drzwi  były 
otwarte na  czas,  lub pożar na pokładzie, 
byłby  szybciej  opanowany.  Znacznie 
większe  szanse  przeżycia  mają  pasaże-
rowie  poinstruowani,  którą  drogę  ewa-
kuacyjną  wybrać.  Szybsze  opuszczenie 
pokładu  samolotu  wykona  zorganizowa-
na  grupa,  wyeliminowanie  paniki  stało 
się  priorytetem.  Powyższe  argumenty  są 
obecnie podstawą szkoleń nowej genera-
cji a stewardessy zamieniły się w personel 

pokładowy.  Zawód  przestał  być  zarezer-
wowany jedynie dla kobiet.

Personel  pokładowy,  przede  wszyst-
kim  zapewnia  bezpieczeństwo  na  po-
kładzie  statków  powietrznych.  Jednym 
z ważniejszych elementów zawierających 
90 % czasu szkolenia są procedury bezpie-
czeństwa.  Niewielu  pasażerów  zdaje  so-
bie  sprawę,  że podawanie kawy podczas 
lotu jest jedynie skromnym dodatkiem do 
obowiązków, które pełni personel pokła-
dowy. Obecnie linie lotnicze zobowiązane 
są  do  przeprowadzenia  szczegółowych 
szkoleń w zakresie ochrony i bezpieczeń-
stwa, kierując  się przepisami  i wytyczny-
mi wydawanymi przez organy międzyna-
rodowe nadzorujące pracę przewoźników 
lotniczych każdego Państwa (ICAO1, IATA2). 
Blok  szkoleniowy  obejmuje  zagadnienia 
z obszaru procedur ogólnych, standardo-
wych  oraz  procedur  awaryjnych  a  także 
sprzętu  dostępnego  na  różnych  typach 
samolotów.  Dodatkowo,  personel  po-
kładowy musi posiadać wiedzę na  temat 
różnych  przypadków medycznych  spoty-
kanych na pokładzie. 

Analiza wielu incydentów i wypadków 
lotniczych ujawniła cechy  jakie powinien 

1  Organizacja  Międzynarodowego  Lotnictwa 
Cywilnego  (ang.  International  Civil  Aviation  Organi-
zation,  ICAO) organizacja wyspecjalizowana ONZ zaj-
mująca  się  opracowywaniem  i  wdrażaniem  między-
narodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo 
międzynarodowej  żeglugi  powietrznej  oraz  wspiera-
niem rozwoju transportu lotniczego w celu zapewnie-
nia bezpiecznego i uporządkowanego rozwoju.

2  Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Po-
wietrznych  (ang.  International  Air  Transport  Associa-
tion  IATA)  światowa  organizacja  handlowa  z  siedzibą 
w Montrealu i Genewie, skupiająca 260 przewoźników 
wykorzystujących linie lotnicze. Zrzeszenie (podobnie, 
jak ICAO) nadaje lotniskom kod IATA a także dwuznako-
wy kod liniom lotniczym. Ponadto IATA stała się ogólno-
światowym  regulatorem ds.  transportu  lotniczego  to-
warów niebezpiecznych  i wydaje tzw.  IATA Dangerous 
Goods Regulations manual będący wykładnią prawną 
i praktyczną dotyczącą tego zagadnienia..

ORGANIZACJA PRACY PERSONELU 
POKŁADOWEGO W KONTEKŚCIE 
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA  
NA POKŁADZIE STATKU 
POWIETRZNEGO

Rys. 1. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa lotniczego według ICAO, Podręcznik zarzadzania bezpie-
czeństwem ICAO, Montreal 2009
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posiadać  członek  personelu  pokładowe-
go. Stwierdzono, że stewardessa musi łą-
czyć w sobie cechy i wiedzę wykonywania 
zawodów takich jak : ratownik medyczny, 
strażak,  antyterrorysta,  czy  psycholog. 
Personel pokładowy musi umieć pływać, 
jednocześnie  wykazywać  wysoką  odpor-
ność na stres i posiadać ogólnie doskona-
łą kondycję psychofizyczną. 

W nawiązaniu do wymogów dotyczą-
cych  personelu  pokładowego  program 
szkolenia obejmuje między innymi:
�� Standardowe obowiązki personelu po-

kładowego w linii lotniczej (jest to sze-
reg zadań jakie wykonuje załoga pokła-
dowa w normalnych warunkach,  czyli 
podczas  każdego  rejsu,  polegających 
na przeszukaniu kabiny przed startem, 
przyjęciu cateringu, sprawdzeniu zdat-
ności sprzętu awaryjnego itp).

�� Budowę  i  wyposażenie  najczęsciej 
eksploatowanych  samolotów,  (każda 
linia  lotnicza operuje różnymi typami 
statków  powietrznych,  załoga  pokła-
dowa jest zobowiązana do znajomości 
rozkładu kabiny pasażerskiej, sprzętu 
awaryjnego oraz dróg ewakuacji a tak-
że  zasad  obsługi  drzwi,  które  różnią 
się na poszczególnych samolotach).

�� Sytuacje  awaryjne  w  samolocie  (roz-
różnia się wiele zagrożeń między inny-
mi: zamachy bombowe, uprowadzenia 
statków powietrznych, pożar na pokła-
dzie, sytuacje zadymienia, zjawisko de-

kompresji czy też turbulencje, w każdej 
z nich personel pokładowy musi  znać 
zasady postępowania a procedury wy-
konywać instynktownie).

�� Lądowanie  awaryjne  i  ewakuacja  na 
lotnisku (jest to seria komend i proce-
dur postępowania w  razie  lądowania 
awaryjnego na lotnisku skupiająca się 
na  jak  najszybszym  wyprowadzeniu 
pasażerów  z  samolotu  w  bezpieczne 
miejsce).

�� Lądowanie  awaryjne  w  terenie  przy-
godnym  i  wodowanie  (analogicznie 
do postępowania na lotnisku z róznicą 
która uwzględnia teren obcy i niezna-
ny. Moduł szkolenia zawiera dodatko-
wo procedury survivalowe).

�� Przypadki  medyczne  w  czasie  lotu 
(omówienie wszelkiego rodzaju przy-
padków powtarzajacych się na pokła-
dzie takich jak utrata oddechu, utrata 
krążenia,  zwichnięcia,  złamania,  za-
trucia).

�� Ochrona i procedury bezpieczeństwa 
na  pokladzie  samolotu  (zawiera  za-
sady  wstępu  do  kabiny  załogi  lotni-
czej, działanie Sky Marshals, przewóz 
osób  deportowanych  i  eskortowa-
nych, przewóz broni oraz DGR Towa-
ry  niebezpieczne  przewożone  drogą 
lotniczą).
Znajomość  powyższych  zagadnień, 

jest egzekwowana w wymiarze teoretycz-
nym  w  postaci  egzaminów  pisemnych. 

W  kolejnym  etapie  wszystkie  procedury 
powtarza  się  w  wymiarze  praktycznym 
w samolocie na symulatorze i na basenie 
rys.  2.  Dodatkowo,  najważniejsze  infor-
macje powtarza się przed każdym rejsem 
na wspólnym briefingu z załogą.

Analizy wypadków lotniczych wykaza-
ły, że personel, wyposażony w procedury 
działa  szybciej  i  sprawniej.  W  związku 
z tym, załogi w wyłączności posługują się 
zestawem  czynności  które  zostały  im  za-
implementowane  podczas  szkoleń.  Nie-
wielu  pasażerów  zdaje  sobie  sprawę 
z  tego  jak wiele  działań,  podejmuje  per-
sonel  pokładowy  w  celu  przygotowania 
statku powietrznego do rejsu.

Przed  każdym  lotem do obowiązków 
załogi należy sprawdzenie rozmieszczenia 
i sprawności sprzętu awaryjnego. W zależ-
ności  od  przewoźnika  oraz  konkretnego 
statku  powietrznego,  pokład  podzielony 
jest na odpowiednie sekcje i każday czło-
nek  personelu  pokładowego  odpowiada 
za  sprawdzenie  sprzętu  w  danej  sekcji 
samolotu.  Załoga  pokładowa,  sprawdza 
między  innymi  stopień  zużycia oraz datę 
ważności  poszczególych  elementów.  Po-
nadto,  jeszcze  przed  startem,  wykonuje 
procedurę  „cabin  sweep3”  czyli  kontrolę 
bezpieczenstwa pokładu samolotu, która 
polega na sprawdzeniu miejsc w samolo-
cie  w  których  potencjalnie  mogą  zostac 
umieszczone  ładunki  niebezpieczne. 
Oprócz  sprawdzenia  sprzętu  oraz  wyko-
nania procedury cabin sweep, załoga jest 
również  przeszkolona  do  prowadzenia 
ogólnej kontroli samolotu i  jego kondycji 
technicznej.  Kontrola  dotyczy  wnętrza 
maszyny jak również okolic drzwi. Perso-
nel  sprawdza,  prawidłowość  przystawie-
nia schodów, na okoliczność uszkodzenia 
kadłuba,  czy  też  możliwość  wystąpienia 
oblodzenia  na  schodach  lub  skrzydłach 
samolotu. Szczególną uwagę poświęca się 
otoczeniu  zewnątrznemu  samolotu  pod-
czas  postoju w porcie  innym niż  bazowy 
a zwłaszcza w miejscach gdzie przewoźnik 
dopiero  rozpoczął  swoje  operacje  a  tym 
samym współpracę z nowym personelem 
naziemnym.

Po szczegółowym sprawdzeniu samo-
lotu personel pokładowy kończy pierwszy 
etap  swojej  pracy  i  zgłasza  kapitanowi 
gotowość przyjęcia pasażerów na pokład. 
Od  tego  momentu  personel  pokladowy 
bedzie  pracował  w  trybie  podwyższonej 
gotowości. W tym momencie, wejście pa-
sażerów na pokład, wiąże się z przejęciem 

3  Zob.  http://flightsafety.org/files/cabin_safe-
ty_compendium.pdf.

Rys. 2. Zajęcia z „wodowania” Lotnicza Akademia Wojskowa
Źródło własne
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odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo 
i komfort podróży.

Zamknięcie  drzwi,  jest  kolejnym  nie-
zwykle  wrażliwym  elementem,  za  który 
odpowiedzialna  jest  załoga  pokładowa. 
Jest  to  czynność  wymagająca  skupienia 
i  niezwykłej  ostrożności,  ponieważ drzwi 
po zamknięciu trzeba „uzbroić”, czyli włą-
czyć  system  umożliwiający  pasażerom 
szybkie  opuszczenie  samolotu  w  razie 
takiej  konieczności.  Według  wyliczeń, 
w celu przeprowadzenia efektywnej ewa-
kuacji, czas w jakim należy opuścić płoną-
cy samolot to 90 sekund. Dlatego wyjścia 
wyposażone  są  w  nadmuchiwane  trapy. 
Aby system zadziałał sprawnie i bezpiecz-
nie załoga musi go uzbroić. Na różnych sa-
molotach wygląda  to  inaczej  ale  zawsze, 
wszystkie drzwi uzbrajane i rozbrajane są 
jednocześnie. Następnie załoga wykonuje 
procedurę  cross-check  czyli  wzajemnie 
sprawdza,  upewnia  się,  czy wszystko  zo-
stało  wykonane  prawidłowo.  Nieprawi-
dłowe  zamkniącie  lub  uzbrojenie  drzwi 
oraz  otwarcie  z  zewnątrz  drzwi  uzbrojo-
nych, może  skończyć  się  tragicznym wy-
padkiem.

Demo4  czyli  demonstracja,  drzwi 
i okien awryjnych, podstawowego sprzętu 
awaryjnego  na  pokładzie,  krótka  infor-
macja  jak  należy  zachować  się  w  czasie 
startu  i  lądowania  w  kontekście  zapew-
nienia bezpieczeństwa jest jednym z waż-
niejszych  obowiązków  personelu.  Start 
i  lądowanie  są  uznawane  za  najbardziej 
newralgiczne  fazy  lotu.  To  właśnie  wte-
dy  statystycznie,  zdarza  się  najwięcej 
wypadków.  Dlatego,  ze  względów  bez-
pieczeństwa,  należy  pozostać w  fotelach 
z zapiętymi pasami, nie używać urządzeń 
elektronicznych,  być  skupionym  na  tym 
co dzieje się w środku i na zewnątrz samo-
lotu. Trudno wymagać od pasażerów któ-
rzy pragną spędzić czas w samolocie miło 
i przyjemnie aby skupili się na fazie startu 
czy lądowania, pomyśleli którędy będą się 
ewakuować w razie potrzeby. Demo speł-
nia funkcję przeszkolenia „na wszelki wy-
padek”,  w  przyjemny  sposób,  podaje  się 
informacje,  które  mogą  w  odpowiednim 
momencie uratować życie. 

Przed  startem,  raz  jeszcze,  personel 
pokładowy upewnia się czy wyjścia, drogi 
ewakuacji są łatwo dostępne. Całą kabinę 
sprawdza szef pokładu przechodząc przez 
długość samolotu od przodu do tylu. Przy 
drzwiach z tyłu, sprawdza stan ich uzbro-
jenia a następnie wraca na swoje miejsce 

4  Zob. www.flightsafety.org

z przodu kabiny i melduje kapitanowi go-
towość do startu.

Najważniejszym  zadaniem  persone-
lu  pokładowego  jest  teraz  maksymalne 
skupienie  i  przygotowanie.  W  razie  wy-
stąpienia  zagrożenia  załoga  musi  w  od-
powiednim  momencie  otworzyć  drzwi 
i pomóc wydostać się wszystkim pasaże-
rom na zewnątrz. Załoga jest teraz oczami 
i uszami pasażerów. Procedura ta nazywa 
się 30 sec reviev5, praktykowana w każdej 
linii  lotniczej. Znacząco podnosi  skutecz-
ność załogi w podejmowaniu zdecydowa-
nych działań w razie zagrożenia. Na znak 
z  kokpitu  załoga  rozpoczyna  procedurę 
30  sec  reviev.  Stewrdessy  zajmują  swo-
je  wyznaczone  miejsca  i  przypominają 
sobie,  jak  postępować w  razie wypadku, 
jak otworzyć wyjścia,  jakie komendy wy-
dawać pasażerom. Jest  to kluczowa pro-
cedura, która ma na celu przygotować za-
łogę przed tym co nieoczekiwane. Załoga 
podczas startu i lądowania jest wyczulona 
na  wszelkie  nietypowe  hałasy,  widoki, 
zapachy które mogłyby sygnalizować po-
tencjalne  zagrożenie.  Procedura  30  sec. 
Jest stosowana również w momencie po-
dejścia do lądowania. Czasem, załoga już 
przed startem pomaga pasażerom, którzy 
boją się latać, rozmawia, przekazuje infor-
macje na temat samolotu i planowanego 
rejsu,  używa  wszelkich  technik,  w  celu 
rozładowania napięcia, sama jednak znaj-
duje się w stanie najwyższej koncentracji.

Personel  pokładowy  jest  przygoto-
wany  na  większość  sytuacji  awaryjnych 
mogących  zdarzyć  się  w  powietrzu.  Naj-
trudniejsze  zadania  związane  są  jednak 
z  bezpiecznym  przeprowadzeniem  ewa-
kuacji.  Stewardessy  w  sytuacji  awaryj-
nej  zobowiązane  są  do  zdecydowanego 
działania i sprowokowania pasażerów do 
jak  najszybszego  opuszczenia  pokładu. 
Historia katastrof lotniczych wskazuje jed-
nak,  że  nie  jest  to  łatwe  zadanie.  Panikę 
obserwuje się w różnych odsłonach, jedni 
pasażerowie zastygają w swoich  fotelach 
bez  ruchu  inni  depczą  po  sobie  aby  jak 
najszybciej znaleźć się przy wyjściu,  jesz-

5  Zob.  http://flightsafety.org/files/cabin_safe-
ty_compendium.pdf

cze  inni skupiają się na zabraniu bagażu. 
Dlatego podczas ewakuacji, personel po-
kładowy dosłownie wykrzykuje komendy, 
jeszcze przed uderzeniem o ziemię:

„chwyć stopy, pochyl się!!!”

a po lądowaniu i otwrciu wyjscia:

„rozpiąć pasy!, zostaw wszystko, 
wyjście tędy!!!”

Zdarza  się,  że  po  przeprowadzonej 
ewakuacji pasażerowie piszą do przewoź-
nika  skarżąc  się  na nieuprzejme  i  głośne 
zachowanie stewardessy. Taka skarga nie 
zostanie  jednak  uznana,  na  czas  ewaku-
acji personel jest wręcz wyuczony takiego 
zachowania.

Dynamika  rozwoju  transportu  lotni-
czego  i  różnego rodzaju zagrożenia zwią-
zane  z  tą  dziedziną  wpływają  znacząco 
na modyfikację  obowiązków  związanych 
z  obsługą  pasażera  na  pokładzie  samo-
lotu.  Dawniej  stewrdessa  jedynie  asy-
stowała  pasażerom,  dziś  praca  członka 
personelu  pokładowego,  skupia  się  na 
zapewnianiu  bezpieczeństwa.  Personel 
priorytetowo,  koncentruje  się  na  ewaku-
acji samolotu w razie wypadku. W terenie 
przygodnym, przejmuje  rolę  liderów gru-
py  i  zabezpiecza  ją  przed  dalszymi  skut-
kami  katastrofy.  Członkowie  załogi  od-
grywają  również ważną  proaktywną  rolę 
w  zarządzaniu  bezpieczeństwem,  która 
przyczynia  się  do  zapobiegania  wypad-
kom.  W  tej  chwili  transport  powietrzny 
jest najbezpieczniejszym środkiem komu-
nikacji.
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Mgr inż. Katarzyna Kostur Balcerzak
Wykładowca,  pracownik  wydziału  Bezpieczeństwa  Lotniczego,  Lotniczej  Akademi  Wojskowej  w  Dęblinie. 
Związana  z  lotnictwem od 2001  r. w Polskich Liniach Lotniczych LOT, następnie w  liniach  lotniczych Cen-
tralwings oraz w liniach  lotniczych Bingo Airways, gdzie zajmowała się kolejno zagadnieniami związanymi 
obsługą pasażera, szkoleniami i rekrutacją personelu pokładowego. Pełniąc stanowiska szefa pokładu i  in-
struktora personelu pokładowego, związana była bezpośrednio z problematyką bezpieczeństwa na pokła-
dzie  statku powietrznego,  transportu  lotniczego  jak  i  zarządzania  zasobami  ludzkimi,  szczególnie obszaru 
CRM. Doświadczenie związane z organizacją i zarządzaniem, uzupełniała pracując również jako specjalista ds. 
technicznych gdzie pełniła funkcje ściśle związane z  planowaniem, doradztwem i kierowaniem projektami. 
Obecnie doktorant, wykładowca Lotniczej Akademii Wojskowej, specjalizuje się w zagadnieniach związanych 
z  logistyką,  transportem, oraz bezpieczeństwem w  lotnictwie cywilnym, prowadzi zajęcia z obszaru zarzą-
dzania, budowy i funkcjonowania portow lotniczych, oraz bezpieczenstwem i ochroną. Obszary specjalizacji: 
dziedzina nauk społecznych, nauki o bezpieczeństwie i obronności. 
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W izualizacja  IFTER  EQU  jest  nie-
zwykle  prosta w  obsłudze,  po-
siada  wiele  możliwości  oraz 

dynamiczną prezentację otrzymanych da-
nych w postaci graficznej i tekstowej. 

Wizualizacja  opiera  się  na  widokach, 
które odzwierciedlają architekturę obiek-
tu oraz  lokalizację urządzeń, których wy-
gląd jest swobodnie definiowany podczas 
konfiguracji.  Prezentacja  stanu  urządzeń 
następuje  automatycznie,  niezwłocznie 
po zmianie stanu przez urządzenie. Przyj-
ście alarmu z czujnika może automatycz-
nie  otworzyć  widok  prezentujący  jego 
lokalizację  na  planach  obiektu.  W  celu 
dostosowania  do  potrzeb  klienta,  wizu-
alizacja  może  być  realizowana  w  formie 
klasycznych  stałych  widoków,  wektoro-
wej  oraz w przeglądarkach WEB. Wygląd 
wizualizacji  dodatkowo  można  uatrak-
cyjnić  animacjami,  półprzezroczystościa-
mi  i  efektami  3D.Na  wizualizację  można 
wstawiać gotowe bloki  funkcjonalne, np. 
w postaci tabel ze zdarzeniami, dynamicz-
nych  list  ze  stanami,  modułów  recepcji, 
obrazów  z  kamer,  przycisków  o  różnych 
funkcjach,  itp. Zwiększa  to prostotę kon-
figuracji  i  funkcjonalność.  Elastyczność 
i  olbrzymia  funkcjonalność  IFTER  EQU2 
pozwala  na  proste  dostosowanie  do  po-
trzeb  różnego  rodzaju  obiektów  od mili-
tarnych poprzez przemysłowe, handlowe, 
biurowe czy też bankowe.

System może być instalowany na wie-
lu komputerach w sieci z wykorzystaniem 
technologii  klient  –  serwer,  przy  zacho-
waniu  jednoczesnej  prezentacji  stanów 

i zdarzeń na wszystkich komputerach. Po-
zwala  to  na  elastyczne  korzystanie  z  da-
nych  i  funkcjonalności niezależnie od  lo-
kalizacji i funkcji przypisanej operatorowi. 
W  celu  zapewnienia  wysokiej  niezawod-
ności  i  funkcjonalności  wykorzystujemy 
bazę danych typu SQL światowego lidera 
w tej dziedzinie – firmy Oracle, którego je-
steśmy partnerem technologicznym. Bazy 
danych  typu  SQL  umożliwiają  przecho-
wywanie  nawet  setek milionów  zdarzeń, 
dzięki czemu możliwe jest przechowywa-
nie w bazie wielu zdarzeń oraz konfigura-
cji,  bez  praktycznych  ograniczeń.  Dodat-
kowo  pozwala  na  wprowadzanie  zmian 
z dowolnego komputera. 

Zarządzanie wieloma budynkami może 
być realizowane z jednego centrum zarzą-
dzania,  lub  z  kilku  jednocześnie.  W  przy-
padku większej  liczby obiektów może  zo-
stać  zastosowana  technologia  klastrowa, 
umożliwiająca  budowę  lokalnych  centr 
monitorowania w obiekcie i głównego cen-
trum, monitorującego wszystkie obiekty.

Oprócz  prezentacji  graficznej,  system 
może pokazać również obraz z kamer, ob-
serwujących  zagrożony  teren.  Do  jednej 
lokalizacji możemy przypisać wiele kamer, 
dzięki czemu operator ma możliwość pod-
glądu miejsca zagrożenia z kilku stron.

Przyjście  alarmu  może  spowodować 
automatyczne wysłanie wiadomości o kon-
kretnej treści i temacie na podany adres e-
-mail, lub SMS na konkretny telefon. W ten 
sposób  osoba  nie  mająca  dostępu  do  wi-
zualizacji  w  momencie  zdarzenia  alarmo-
wego zostaje o nim powiadomiona  i może 

kierować  pracą  odpowiednich  służb.  Sys-
tem umożliwia zarządzanie liczbą przycho-
dzących wiadomości SMS lub e-mail. Dzięki 
temu operator nie  jest zasypywany wiado-
mościami  i  komunikatami  a  jedynie  infor-
mowany o powstaniu problemu  i  ewentu-
alnie  przypomnieniu  o  konieczności  jego 
eliminowania.  Oznacza  to  że  operator 
w  przypadku  np.  powtarzającej  się  usterki 
urządzenia  nie  otrzymuje  wiadomości  za 
każdym razem gdy wystąpi alarm, a jedynie 
co jakiś czas, przez co może się skupić na in-
nych alarmach lub zdarzeniach. 

Integracja IFTER EQU2 
z systemami firmy Senstar

Firma Senstar Corp. jest renomowanym 
producentem różnego typu sensorów 
i urządzeń przeznaczonych do wyko-
nywania zewnętrznych, obwodowych 
(perymetrycznych) systemów detekcji. 
W ofercie ma między innymi:
OmniTrax  –  czujnik  wolumetryczny  za-

kopywany  generujący  homogenicz-
ne pole detekcji. Detekcja następuje 
z dokładnością do 1 m,  zapewniając 
pełną  skalowalność  w  zakresie  wy-
tyczania  i  konfiguracji  stref  detekcji, 
oraz precyzyjną kalibrację czułości.

X-Field – naziemne sensory z przestrzen-
ną  strefą  detekcji,  z  możliwością 
tworzenia  pola  detekcji  o  szerokości 
około  1m  i  wysokości  przekraczają-
cej 7m. Elektrostatyczne pole detekcji 
generowane jest wokół równolegle do 
siebie  zainstalowanych drutów  stalo-
wych. System może być wykonywany 
w  konfiguracji  wolnostojącej,  jak  też 
z wykorzystaniem słupków istniejące-
go ogrodzenia.

UltraWave  –  cyfrowa  bariera  mikrofalo-
wa, wytwarzająca pole elektromagne-
tyczne  pomiędzy  nadajnikiem  a  od-
biornikiem w odległości do 200m.

FlexZONE – kabel sensoryczny montowa-
ny  na  ogrodzeniu wykrywający  drga-
nia i odkształcenia ogrodzenia.

Senstar LM100  –  montowany  na  ogro-
dzeniu  detektory  akcelerometrycz-

IFTER EQU – WIZUALIZACJA 
SKROJONA NA POTRZEBY 
UŻYTKOWNIKA
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ne  montowane  w  oprawach  razem 
z oświetleniem LED.

Fiber Patrol FP400 –  sensor  światłowo-
dowy mocowany do ogrodzenia w wy-
konaniu  ekonomiczny.  Jedna  strefa 
do 300 m

FP1150/FP1100 – sensor światłowodowy 
mocowany  do  ogrodzenia.  Ochrona 
ogrodzenia do 50km.

FiberPatrol FP 6100 –  system  detekcji 
z  wykorzystaniem  zakopanego  świa-
tłowodu jako sensora.
Integracja cyfrowa EQU-SNM zapewnia 

możliwość  wykorzystania  pełnej  funkcjo-
nalności zintegrowanego systemu ochrony:
�� Definiowanie  stref  detekcji  i  alarmo-

wych,
�� Uzbrajanie/rozbrajanie  stref  alarmo-

wych
�� Zdalną konfigurację, diagnostykę i pro-

gramowanie parametrów
�� Mniejszą  zwłokę  pomiędzy  reakcją 

czujki  a  prezentacją  alarmu  w  Cen-
trum Nadzoru

�� Dodatkową zaletą bezpośredniej inte-
gracji cyfrowej jest możliwość ograni-
czenia  ilości  alarmów  nie  zweryfiko-
wanych,  dzięki wykorzystaniu  funkcji 
przetwarzania  sygnałów  z  wielu  czu-
jek równocześnie 
System  może  znaleźć  zastosowanie 

na różnego rodzaju obiektach: w portach 
lotniczych,  zakładach  karnych  i  innych 
obiektach  penitencjarnych,  obiektach 
energetycznych – elektrowniach, magazy-
nach paliw, obiektach wojskowych, osie-
dlach  i  domach  jednorodzinnych,  zakła-
dach produkcyjnych i magazynach.
�� Strefy alarmowe:  są  to  definiowane 

w  IFTER  EQU2  obszary,  do  których 
przypisywane  są  czujki.  Strefy  uła-
twiają  zarządzanie  czujnikami  po-
przez  uzbrajania  /  rozbrajania  tych 

stref,  przykładowo  poprzez  rozbroje-
nie na czas wykonywania prac w chro-
nionym  obszarze.  Wykrycie  ruchu 
przez czujnik wywoła akcję alarmową 
jedynie w przypadku uzbrojonej stre-
fy.  IFTER  EQU  pełni  funkcję  centrali 
alarmowej  dla  urządzeń  i  sensorów 
firmy Senstar.
Dzięki  połączeniu  rozwiązań  firmy 

Senstar z innymi systemami możemy uzy-
skać szereg przydatnych możliwości, mię-
dzy innymi:
�� System Sygnalizacji Włamania i Na-

padu i interkomy.  Przykładem  inte-
gracji  uzupełnienie  systemów  Sen-
star o elementy typu np. kontaktrony 
w  bramkach  podpięte  do  systemu 
alarmowego.  Osoba  chcąca  wejść 
do  uzbrojonej  strefy  komunikuje  się 
przez interkom z operatorem systemu 
IFTER EQU2. Operator może zezwolić 
na przejście tej osobie, automatycznie 
rozbrajając  strefy  na  określony  czas 
– w tym czasie osoba przechodzi przez 
rozbrojoną strefę, nie wywołując alar-
mu.  Po  upływie  określonego  czasu 
strefy wracają do  stanu uzbrojonego. 
Gdy  strefa  jest  uzbrojona,  przejście 
osoby niepożądanej wywoła alarm.

�� Kontrola dostępu. Integracja  z  kon-
trolą  dostępu  umożliwia  blokowanie 
drzwi  w  zależności  od  stanu  strefy. 
Istnieje  również  możliwość  ręcznego 
uzbrajania  stref  –  przy  pomocy  karty 
użytkownik  może  w  prosty  sposób 
uzbroić  lub  rozbroić  strefę  poprzez 
długie przytrzymanie karty. Po uzbro-
jeniu  strefy  osoba  mająca  kartę  do 
przejścia  nie  może  wejść  do  strefy 
– próba użycia karty zostaje odrzuco-
na. Próba wejścia do strefy uzbrojonej 
przy użyciu klucza  spowoduje wywo-
łanie alarmu. 

�� Automatyka budynkowa.  W  miejscu 
wystąpienia  zdarzenia  mogą  zostać 
automatycznie  włączone  reflektory, 
oświetlające  bezpośrednie  miejsce 
zdarzenia. Uzbrojenie strefy alarmowej 
może  również wyłączać np.  zraszanie, 
automatyczne  koszenie  trawy,  pod-
grzewanie podjazdów na podjeździe.

�� Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze. 
Uruchomienie  komunikatu  dźwięko-
wego  może  nastąpić  po  wywołaniu 
alarmu – wtargnięcie osoby do strefy 
chronionej  uruchomi  alarm,  włącza-
jący  syreny  lub  dowolny  komunikat 
dźwiękowy,  informujący o niebezpie-
czeństwie.  Równocześnie  operator 
systemu otrzyma komunikat o wystą-
pieniu zdarzenia.

�� Telewizja  dozorowa.  IFTER  EQU2 
umożliwia w  przypadku wykrycia  za-
grożenia przez system Senstara auto-
matyczny  podgląd  z  miejsca  zdarze-
nia przy pomocy kamer. W przypadku 
kamer obrotowych,  alarm może  spo-
wodować ustawienie jej w odpowied-
niej pozycji. Miejsce zagrożenia może 
być prezentowane z perspektywy wie-
lu kamer obserwujących ten teren, za-
równo poprzez prezentację bieżącego 
obrazu jak i z przed wystąpienia alar-
mu. W każdej chwili operator klikając 
na zdarzenie z czujnika może odtwo-
rzyć obraz z kamer w danej lokalizacji. 
W  przypadku  obszarów  o  szczegól-
nym znaczeniu, które nie powinny być 
obserwowane  nawet  przez  pracow-
ników  ochrony,  program  umożliwia 
korzystanie  z  funkcji  ograniczonego 
dostępu do widoku obrazów z kamer. 
Wybrany  operator  może  na  co  dzień 
nie  mieć  dostępu  do  obrazów  z  ka-
mer,  jednak  IFTER  EQU  po  przyjściu 
alarmu odblokuje mu widok z kamer. 
Zwiększa to możliwości reakcji na zda-
rzenie, a tym samym bezpieczeństwo 
na obiekcie. 
Integracja  urządzeń  firmy  Senstar 

z IFTER EQU i innymi urządzeniami znaj-
dującymi  się  na  obiekcie  pozwala  na 
stworzenie  skutecznego  systemu  bez-
pieczeństwa,  dzięki  któremu  inwestor 
uzyskuje:
�� Integrację  wielu  systemów  jednocze-

śnie;
�� Sterowanie systemami integrowanymi;
�� Wizualizację  elementów  detekcyjnych 

i stref alarmowych na planach obiektu;
�� Przejrzystą,  dynamiczną  wizualizację, 

dostosowaną do potrzeb obiektu, po-
zwalającą  na  monitorowanie  integro-
wanych  urządzeń  oraz  błyskawiczną 
weryfikację zagrożenia;

�� Automatyczny  podgląd  miejsca  zda-
rzenia  i  zdalny  dostęp  z  miejsca  bez-
piecznego dla operatora oraz kontrolę 
zagrożeń w obszarach sąsiadujących;

�� Podgląd i analizę zdarzeń archiwalnych;
�� Stabilną bazę danych, opierającą się na 

produktach uznanej firmy Oracle;
�� Tworzenie wielostanowiskowych syste-

mów oraz ich elastycznej rozbudowy;
�� Obsługa wielu monitorów; 
�� Wsparcie  użytkownika  w  sytuacjach 

zagrożenia. 

Artykuł firmy  
IFTER
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T eoria  „Czarnych  łabędzi”  bierze 
swoją  nazwę  od  powszechnie 
znanego,  ale  nieprawdziwego 

przekonania,  że  wszystkie  łabędzie  są 
białe. W rzeczywistości niektóre są czarne 
i mieszkają w Australii. 

W 2007 r. Nassim Nicholas Taleb zdefi-
niował zjawisko „Czarnego łabędzia” jako 
wydarzenia,  które  „jest  wartością  odsta-
jącą”,  ponieważ  leży  poza  sferą  regular-
nych  oczekiwań.  „Czarne  łabędzie”  z  tej 
definicji są w większości nieprzewidziane, 
rzadkie  i mogą być  tworzone przez m.in. 
środowisko  naturalne,  czynniki  geopoli-
tyczne,  ekonomiczne  lub  inne nieoczeki-
wane okoliczności i wydarzenia.

„Czarne  łabędzie”  stanowią  wyzwa-
nie  dla  zarządzania  ryzykiem,  szczegól-
nie  w  naszym  szybko  zmieniającym  się 
krajobrazie  również  technologicznym. 
Z  drugiej  strony  transformacyjne  zmia-
ny  w  powstającej  technologii  zwiększają 
zdolność  analitycznego  prognozowania 
i próby  łagodzenia wydarzeń związanych 
z tym zjawiskiem.

W 2004  r. w wyniku  tsunami  na Oce-
anie  Indyjskim  zginęło  230  000  osób. 
W 2010  r.  islandzki wulkan wybuchł  i  za-
mknął przestrzeń powietrzną nad Europą 
na  prawie  tydzień  „uziemiając”  miliony 
pasażerów, kosztem ponad 200 milionów 
dolarów dziennie.

11 września 2001 r. cztery komercyjne 
samoloty zostały porwane, by zostać uży-
te  jako  pociski  do  niszczenia  amerykań-
skiej infrastruktury i życia ludzkiego.

Większość  wypadków  w  lotnictwie 
spowodowana jest błędami ludzkimi. Sza-
cuje się, że obecnie aż 80% zdarzeń zwią-
zanych z bezpieczeństwem lotniczym, ma 
swoje  źródło  w  tzw.  „czynniku  ludzkim”. 
W  celu  zidentyfikowania  aktualnych  za-
grożeń  dla  bezpieczeństwa  i  opracowa-
nia możliwych  rozwiązań,  czynnik  ludzki 
jako  pierwotna  przyczyna  wypadków 
lotniczych, zmieniała naturę badania wy-
padków lotniczych na przestrzeni  lat. Za-
zwyczaj  środki  zaradcze, mające  na  celu 
uniknięcie  pewnego  rodzaju  wypadków 
koncentrują  się  na  zarządzaniu  błędami. 
Niestety coraz częściej  zdarzają się nowe 
rodzaje  wypadków,  takie  jak  bezprawna 
ingerencja,  jak  w  przypadku  katastrofy 
samolotu  linii  lotniczych  Germanwings. 
W  tym przypadku  pilot  celowo  i  świado-
mie  uderzył  w  ziemie  samolotem  popeł-
niając  samobójstwo  uśmiercając  jedno-
cześnie wszystkich pasażerów i członków 
swojej załogi. Opinia publiczna była zszo-
kowana i domagała się wprowadzenia ści-
słych  środków  zapobiegawczych.  Ale  jak 
sobie poradzić z tego rodzaju wypadkiem, 
biorąc pod uwagę świadomość takich za-
chowań i zagrożeń?

Po  każdym  zdarzeniu-wypadku  lotni-
czym,  badacze  wykorzystują  różnorodne 
środki, metody i modele śledcze, aby zro-
zumieć, w jaki sposób doszło do incydentu 
lotniczego, jakie są jego główne przyczyny 
oraz opracowują środki zaradcze, aby dana 
sytuacja nie powtórzyła  się w przyszłości. 
Większość  interpretacji  zależy od zastoso-
wanego  paradygmatu.  Do  tej  pory  różne 
paradygmaty  prowadziły  do  różnych  in-
terpretacji  i  różnych  środków  zaradczych. 
Sprawa  „Germanwings”,  w  której  pilot 
celowo  rozbił  samolot  pełen  pasażerów, 
stanowi  wyzwanie  dla  badaczy  bezpie-
czeństwa. Czy to wydarzenie jest „Czarnym 
łabędziem”,  czyli  zjawiskiem  nie  przewi-
dywalnym,  będącym  zaskoczeniem,  czy 
może przejawem szerszej  tendencji wpły-
wającej na bezpieczeństwo lotów? 

Obecnie,  podczas  gdy  eksperci  ds. 
ochrony  przewozów  muszą  radzić  sobie 
z  zapobieganiem  przed  atakami  terrory-
stycznymi,  osoby  zajmujące  się  bezpie-
czeństwem  w  rozumieniu  zapobiegania 
przed wypadkami lotniczymi, koncentrują 
swoje wysiłki m.in.  na  zapobieganiu błę-
dom  ludzkim.  W  rzeczywistości  wzmoc-
nione drzwi, jak w przypadku wspomnia-
nej  katastrofy  samolotu  Germanwings, 
stworzone  jako  rozwiązanie,  stały  się 
problemem. W latach 2013–2015 byliśmy 
świadkami  niepokojącej  serii  wypadków 
i  poważnych  incydentów,  w  których  pi-
lot  dobrowolnie  poprowadził  samolot 
do zderzenia z ziemią. W większości tych 
przypadków  jeden  z  pilotów  został  za-
mknięty na zewnątrz kabiny pilotów dzię-
ki  właśnie  zaryglowanym  i  dodatkowo 
wzmocnionym drzwiom.

Pierwszym  przypadkiem  był  samolot 
LAM  (Mozambik  Airline),  który  rozbił  się 
w Namibii w 2013  r.; po  tym,  jak kapitan 
zamknął się w kokpicie podczas nieobec-
ności drugiego pilota, samolot zaczął nur-
kować z wysokości przelotowej, aż w koń-
cu uderzył w ziemię.

Niedługo potem, w 2014 r., drugi pilot 
linii  lotniczej  Ethiopian  Airlines  zamknął 
się w  kokpicie  podczas nieobecności  ka-
pitana i zamiast rozpocząć zejście do pier-
wotnego  miejsca  docelowego,  lotniska 
w  Rzymie-Fiumicino,  kontynuował  po-
dróż  do  Genewy,  lądując  praktycznie  na 
resztkach  paliwa.  Po  wylądowaniu  drugi 
pilot próbował uciec z samolotu i poprosił 
o azyl polityczny.

Innym  przykładem  jest  lot  Malezyj-
skich Linii Lotniczych MH 370, który miał 
miejsce w 2014 r.  i który nadal pozostaje 
tajemnicą. Jak dotąd w historii  lotnictwa 
nie  odnotowano  samolotu,  który  znika 

TEORIA „CZARNYCH ŁABĘDZI” 
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z ekranów radarów i którego wraku nawet 
nie można znaleźć. 

W  raporcie  końcowym,  który  został 
opracowany  po  „locie  Germanwings”, 
śledczy  opracowali  listę  wydarzeń  z  po-
wodu  umyślnych  działań  pilotów,  został 
tam również opisany przypadek samolotu 
malezyjskiego.  Oczywiście  w  przypadku 
lotu MH 370 należy zachować ostrożność 
przy  rozpatrywaniu  tej  sprawy,  ponie-
waż w sytuacji  jak dotąd braku pewnych 
dowodów,  wiarygodnych  dokumentów 
i  rejestracji danych dotyczących  lotu, nie 
ma pewności co do jej przyczyn. Niemniej 
jednak istnieją fakty dotyczące niektórych 
umyślnych działań pilotów (lub tych osób, 
które  znalazły  się  w  tym  momencie  na 
pokładzie)  w  minutach  poprzedzających 
zniknięcie samolotu z ekranów radaru.

Tego  typu  wcześniejsze  niepokojące 
wydarzenia,  które  powinny  były  urucho-
mić  sygnały  alarmowe  wśród  całej  spo-
łeczności  lotniczej,  miały  miejsce  w  od-
ległych  od  Europy  krajach  (z  wyjątkiem 
przypadku  Etiopii,  który  miał  miejsce 
w Europie z tym, że z udziałem samolotu 
należącego do afrykańskiej linii lotniczej). 
W marcu  2015  r.  „sprawa Germanwings” 
nagle  zwróciła uwagę europejskiej opinii 
publicznej. Zaczęto nią również  intereso-
wać  się  na  świecie.  Zwrócono  uwagę  na 
fakt, że to wydarzenie nie jest sporadycz-
ne ani losowe, ponieważ mówimy o czte-
rech przypadkach w stosunkowo krótkim 
czasie. Jeśli możemy powiedzieć, że, bez 
samolotu Germanwings, trzy przypadki są 
wystarczające jako dowód, stajemy w ob-
liczu niepokojącego zjawiska, którego nie 
można zdefiniować jako przypadek zaim-
prowizowany, wyjątkowy i odizolowany.

Możemy więc powiedzieć, że „sprawa 
Germanwings”  jest  symptomem  tenden-
cji, która jest podkreślana jako realne za-
grożenie  dla  bezpieczeństwa  lotniczego. 
Końcowy raport złożony przez BEA (Bure-
au d ”Enquete Aeronautique) na temat ka-
tastrofy  Germanwings  przytoczył  szereg 
wydarzeń, w  których  zły  stan psychiczny 
pilota  spowodował  (lub  mógł  spowodo-
wać) przestępcze zachowanie.

Może  to  być  kolejny  punkt  zwrotny 
w  analizowaniu  bezpieczeństwa  lotni-
czego. Czy  to „Czarny  łabędź”,  jak ujął  to 
Nicolas Taleb? Czy potrzebujemy nowego 
paradygmatu, aby przechwycić  takie  zja-
wisko?  Co możemy  zrobić,  aby  zapobiec 
tak niebezpiecznym zachowaniom? Do tej 
pory  jesteśmy  przyzwyczajeni  do  szkole-
nia ludzi w celu unikania, wykrywania lub 
łagodzenia błędów. Umyślne zachowanie 
mające na celu zniszczenie samolotu i pa-

sażerów było do  tej pory poza zasięgiem 
uwagi i badań ekspertów ds. bezpieczeń-
stwa. Od czego zacząć pracę nad środka-
mi zaradczymi?

Być  może  pierwszym  krokiem  jest 
zrozumienie tego, co dzieje się ze społecz-
nością pilotów, ocena aspektów organiza-
cyjnych,  indywidualnego  stylu  życia  i  ich 
wpływu na osobistą odporność psychicz-
ną  jako narzędzia do wychodzenia z nie-
równowagi, która może powstać podczas 
np. czterdziestoletniej kariery.

Poza  oczywistymi  kwalifikacjami,  pi-
lot  jest  zatrudniony  również  z  powodu 
pewnych  szczególnych  cech  osobowo-
ściowych, takich jak pewność siebie, rów-
nowaga psychiczna, wytrzymałość fizycz-
na i rozsądny osąd. Niemniej jednak pilot 
jest człowiekiem i jak każdy człowiek, jest 
dotknięty  negatywnymi  wydarzeniami 
życiowymi  (choroba,  problemy  finanso-
we, żałoba, rozwód, przeprowadzka itp.). 
Zdolność  do  stawiania  oporu  i  powro-
tu  do  zdrowego  stanu  psychicznego  nie 
jest  czasami  prosta.  Pilot, w  takich  sytu-
acjach, powinien mieć możliwość i chcieć 
skorzystać  z  pomocy. Np.  poprzez udział 
w  dedykowanych  programach  wsparcia 
członkom załóg czasowo niezdolnym psy-
chicznie do latania, co jest już realizowane 
w niektórych liniach lotniczych.

Zwykle  pilotem  zostaje  człowiek 
o  osobowości  lidera.  Bycie  kapitanem 
wymaga  określonego  podejścia  do  do-
wodzenia  i  kierowania  innymi  ludźmi. 
Zazwyczaj  taka  postać  nie  przejmuje  się 
problemami.  A  jeśli  nawet  je  dostrzega 
i  doświadcza,  nie  mówi  o  nich.  Rzadko 
zdarza  się,  aby  tego  typu  osobowości 
dzieliły się swoimi problemami ze specja-
listami, psychologami.

Bardziej  skutecznym  sposobem  na 
wsparcie takich osób jest doprowadzenie 

do  nawiązania  relacji  z  kolegami  o  po-
dobnych  doświadczeniach,  którzy  byli 
w takich samych sytuacjach, którzy nie są 
„oceniającymi sędziami”, a partnerami.

Podsumowanie

Metafora  „Czarny  łabędź”  odnosi  się  do 
nieoczekiwanego,  mało  prawdopodobne-
go,  a  wręcz  niemożliwego  katastroficzne-
go  wydarzenia,  którego  nikt  nie  planuje, 
rzeczy, których nie zna lub nie ma wiedzy, 
że może w ogóle do nich dojść. Z definicji 
zjawiska „Czarnych łabędzi” wynika zatem, 
że  są  to  zjawiska  nieprzewidywalne,  albo 
bardzo  trudne  do  przewidzenia.  Należy 
więc ocenić poziom swojej ekspozycji na te 
zjawiska i opracować środki zaradcze.

Należy  ocenić  prawdopodobieństwo 
i  częstotliwość  ich  występowania  oraz 
przeanalizować możliwość  ich  obniżenia 
poprzez  szkolenia  i  ciągłe  uaktualnianie 
i poszerzanie przeanalizowanej listy nega-
tywnych zjawisk. Realizacja testów i prak-
tycznych ćwiczeń realizujących określone 
scenariusze  zagrożenia  jest  również  nie-
odzownym  elementem  odpowiedniego 
reagowania oraz obniżania ryzyka.

Kolejnym elementem jest ocena wraż-
liwości  oraz  obniżenie  wpływu  negatyw-
nych  zjawisk  poprzez  np.  wprowadzenie 
dodatkowych  „zapór”  w  organizacji  ob-
niżających  wpływ  lub  uniemożliwiają-
cych  ich  zaistnienie.  Wszelkiego  rodzaju 
działania  prewencyjne,  prognozowanie 
negatywnych  zjawisk  oraz  opracowanie 
stosownych  działań  i  ich  implementacja 
jest  kluczowa  dla  zmniejszenia  efektów 
„czarnych łabędzi”. 

dr Tomasz Balcerzak 
Wykładowca  Politechniki  Śląskiej,  Katedry  Technologii  Lotniczych  oraz Uczelni  Łazarskiego w Warszawie, 
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Wstęp 

W  artykule  opisane  zostały  w  sposób 
syntetyczny  uzasadnienie  i  zasady  reje-
strowania  podmiotów  występujących 
o  nadanie  statusu  Znanego  Dostawcy 
Zaopatrzenia  Portu  Lotniczego.  Wskaza-
no wymagania praktyczne oraz  formalne 
związane  z  procesem  rejestracji  w  kon-
tekście  obowiązujących  przepisów  pra-
wa.  Autor  przedstawił  zalety,  zarówno 
dla  samych  podmiotów  występujących 
z  wnioskiem  o  zarejestrowanie,  jak  i  dla 
rejestrujących je portów lotniczych. Zale-
ty te stanowią istotny argument nie tylko 
ekonomiczny, ale również prestiżowy dla 
wszystkich uczestników procesu. 

W części 1 opisane zostało uzasadnie-
nie  wystąpienia  o  nadanie  statusu  przez 
podmioty zamierzające realizować dosta-
wy  do  portów  lotniczych  towarów,  któ-
rych  obecność  w  tychże  portach  buduje 
markę zarówno dostawcy, jak i portu oraz 
proces związany z wystąpieniem o nada-
nie statusu.

Część  2  dotyczy  procesu  nadawania 
statusu  i  związanych  z  tym czynności  re-
alizowanych  przez  porty  lotnicze.  Także 
atuty  dla  portów  lotniczych,  które  zde-
cydowały  się  na  wdrożenie  procedur  na 
swoim terenie.

Ekonomiczne uzasadnienie 
nadawania statusu Znanego 
Dostawcy Zaopatrzenia Portu 
Lotniczego

Dla  większości  lotnisk  komunikacyjnych 
zlokalizowanych nie tylko na terenie Unii 
Europejskiej,  ale  i  pozostałych  obszarów 
na  świecie  realizacja  zadań  z  zakresie 
usług dodatkowych, jakimi są między, in-
nymi wynajem powierzchni handlowych, 
stanowi  bardzo  istotny  dochód.  Nie  do 
przecenienia  jest  zatem zapewnienie do-

staw  w  taki  sposób,  aby  nie  wymuszały 
one  generowania  dodatkowych  kosztów 
związanych z jego obsługą. Wiadome jest, 
że  jednym  z  takich  kosztów,  który może 
mieć  istotny  wpływ  na  wartość  usługi 
są  czynności  związane  z  dostarczeniem 
towarów  do  zlokalizowanych  na  terenie 
lotniska sklepów wolnocłowych. Aby war-
tość artykułów oferowanych przez wspo-
mniane sklepy była najniższa, ważne jest 
obniżenie kosztów usług związanych z ob-
sługą tego procesu. 

Nie  jest  tajemnicą,  że  w  przeciwień-
stwie do innych form sprzedaży, które wy-
magają jedynie dostarczenia do magazynu 
lub  bezpośrednio  do  sklepu  artykułów 
oraz wystawienia ich na półkach, dostawy 
do sklepów zlokalizowanych w strefach za-
strzeżonych lotnisk wymagają jeszcze jed-
nej kosztownej operacji, jaką jest kontrola 
bezpieczeństwa. Jest to proces wymagają-
cy przede wszystkim długiego czasu na jego 
realizację, szczególnie w przypadku dużych 
lotnisk, gdzie mogą pojawiać się, bardziej 
niż dostawy towarów do sprzedaży, dosta-
wy innego rodzaju artykułów niezbędnych 
do zapewnienia tzw. ciągłości operacyjnej 
lotniska.  I  tu pojawia się pierwszy z czyn-
ników wpływających na wartość końcową 
produktów  oferowanych w  sklepach wol-
nocłowych,  jakim  jest  czas  dostawy.  Dru-
gim z ważnych czynników jest konieczność 
zapewnienia  nienaruszalności  opakowań, 
w których towar jest oferowany. Nierzadko 
artykuły dostarczane do sklepów zlokalizo-
wanych  na  terenach  lotnisk  są wyrobami 
o wysokim poziomie atrakcyjności i stano-
wią  tzw.  towary  ekskluzywne.  Niezbędna 
jest zatem, z punktu widzenia marketingu 
sprzedaży  odpowiednia  ich  prezentacja 
i wiążące się z tym opakowanie. Opakowa-
nie to może w znacznym stopniu utrudniać 
dokonanie właściwej oceny, czy towar jest 
wolny  od  wszelkiego  rodzaju  zagrożeń, 
których  eliminacja,  jest  podstawowym 

celem  ochrony  lotnictwa  cywilnego.  Jak 
wskazują  zapisy  Rozporządzenia  Parla-
mentu  Europejskiego  i  Rady  nr  300/2008 
„zaopatrzenie przeznaczone do sprzedaży 
lub  wykorzystania  w  strefach  zastrzeżo-
nych lotniska, w tym zaopatrzenie sklepów 
wolnocłowych  i  restauracji,  poddawane 
jest kontrolom w zakresie ochrony w celu 
uniemożliwienia  wprowadzenia  do  tych 
stref przedmiotów zabronionych”1. 

W  przypadku  dostaw  jednostkowych 
zapewnienie  właściwego  poziomu  kon-
troli  bezpieczeństwa  może  nie  nastrę-
czać  wielkich  problemów,  z  wyjątkiem 
konieczności  zapewnienia  odpowiedniej, 
nierzadko  kosztownej  infrastruktury,  tak 
w  przypadku  dostaw  o  dużym  ekwiwa-
lencie  w  ilościach  hurtowych  kontrola 
staje się dużym problemem logistycznym. 
Przy założeniu, że mogą wystąpić różnego 
rodzaju  ograniczenia  dotyczące  samego 
procesu wprowadzania  towarów do stref 
kontrolowanych  lotnisk,  terminowe  do-
stawy stają się problematyczne. 

Aby  osiągnąć  właściwy  obrót  dosta-
wami  wskazane  jest  zapewnienie  od-
powiedniego  systemu,  który  umożliwi 
zapewnienie właściwych procesów umoż-
liwiających  realizację  dostaw  w  oczeki-
wany  sposób.  System  ten  umożliwi  omi-
nięcie  procesu  kontroli  bezpieczeństwa 
z granicy portu lotniczego i przeniesienie 
całej odpowiedzialności za proces na do-
stawcę, którego zadaniem będzie zapew-
nienie  odpowiednich  narzędzi,  które  za-
gwarantują  bezpieczeństwo  dostaw.  Ten 
właśnie  system  zapewnia  funkcjonująca 

1  9.  ZAOPATRZENIE  PORTU  LOTNICZEGO,  ZA-
ŁĄCZNIK WSPÓLNE PODSTAWOWE NORMY OCHRONY 
LOTNICTWA CYWILNEGO PRZED AKTAMI BEZPRAWNEJ 
INGERENCJI  (ARTYKUŁ 4) do ROZPORZĄDZENIA PAR-
LAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 300/2008 
z  dnia  11 marca  2008  r. w  sprawie wspólnych  zasad 
w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Tekst mający zna-
czenie dla EOG) (Dz.U UE 9.4.2008 L 97/72 PL)

ZNANY DOSTAWCA ZAOPATRZENIA  
PORTU LOTNICZEGO, JAKO 
USPRAWNIENIE PROCESU  
DOSTAW CZ. 1
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w  systemie  ochrony  lotnictwa  cywilnego 
instytucja  Znanego  Dostawcy  Zaopatrze-
nia  Potu  Lotniczego  opisana  w  obowią-
zujących  przepisach  międzynarodowego 
prawa  lotniczego.  Ustawodawca,  jakim 
jest Komisja Unii Europejskiej przewidział 
procedurę  ustanawiania  statusu,  który 
w  odpowiedni  sposób  zapewnia  bezpie-
czeństwo dostaw.

Procedura nadawania statusu 
Znanego Dostawcy Zaopatrzenia 
Portu Lotniczego w kontekście 
obowiązujących przepisów prawa

W  związku  z  zapisami  Rozporządzenia 
Wykonawczego  Komisji  (UE)  2015/1998 
„znany  dostawca  lub  zarejestrowany 
dostawca  zastosował  w  stosunku  do  za-
opatrzenia  wymagane  środki  kontroli 
w  zakresie  ochrony,  a  zaopatrzenie  było 
zabezpieczone  przed  nieupoważnioną 
ingerencją  od  momentu  zastosowania 
kontroli  do  chwili  dostarczenia  do  strefy 
zastrzeżonej lotniska”2.

W  tym  celu  wspomniany  wyżej  usta-
wodawca wprowadza instytucję Znanego 
Dostawcy Zaopatrzenia Portu Lotniczego, 
jakim  zgodnie  z  definicją  jest  dostawca, 
„którego  procedury  są  zgodne  ze wspól-
nymi  zasadami  i  normami  ochrony  wy-
starczającymi,  by  pozwolić  na  realizację 
dostaw zaopatrzenia portu  lotniczego do 

2  9.  ZAOPATRZENIE  PORTU  LOTNICZEGO,  9.1. 
ŚRODKI KONTROLI W ZAKRESIE OCHRONY, 9.1.1.1.b) 
Załącznik  do  ROZPORZĄDZENIA  WYKONAWCZEGO 
KOMISJI (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. usta-
nawiającego  szczegółowe  środki w  celu wprowadze-
nia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony 
lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie dla EOG) 
(Dz.U UE L 299/1 z 14.11.2015 PL)

stref  zastrzeżonych”3.  Dzięki  możliwości 
uzyskania statusu ZDZPL (znany dostawca 
zaopatrzenia  portu  lotniczego)  podmiot 
świadczący usługi w tym zakresie uzyska 
wiele  argumentów,  które  zdecydowanie 
usprawnią proces dostaw.

Aby  tak  się  mogło  stać  pierwszym 
krokiem na ścieżce uzyskania statusu jest 
spełnienie wymagań w zakresie opisanym 
w części 9 Załącznika do Rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji  (UE). Wymagania 

tam  zawarte  określają,  że  status  ZDZPL 
powinien  wystąpić  do  Zarządzającego 
portem lotniczym z dwoma dokumentami 
warunkującymi uzyskanie wspomnianego 
statusu. Pierwszym z nich jest Deklaracja 
zobowiązań – znany dostawca zaopatrze-
nia portu lotniczego, zamieszczona w do-
datku 9-A4, drugim  jest program ochrony 
obejmujący  środki  kontroli  w  zakresie 
ochrony, opisane w pkt 9.1.4. 

W  ramach  niezbędnych  informacji, 
jakie  winien  dostarczyć  Zarządzającemu 

3 op.cit. 9.0. PRZEPISY OGÓLNE, 9.0.2.b)

4 op.cit. Dodatek 9-A

podmiot  występujący  o  nadanie  statusu 
są  między  innymi  informacje  dotyczące 
danych  wyznaczonej  osoby  odpowie-
dzialnej  za ochronę w przedsiębiorstwie; 
zapewnienia,  że  przed  uzyskaniem  do-
stępu  do  zaopatrzenia  portu  lotniczego 
osoby mające do niego dostęp otrzymają 
ogólne  szkolenie  w  zakresie  świadomo-
ści  ochrony  lotnictwa  cywilnego  zgodnie 
z  pkt  11.2.75;  zapobiegania  nieupoważ-
nionemu dostępu do swoich pomieszczeń 
i  zaopatrzenia  portu  lotniczego;  zapew-
nienia,  na  ile  to  możliwe,  że  w  zaopa-
trzeniu portu  lotniczego nie ma ukrytych 
przedmiotów  zabronionych;  oraz  że  we 
wszystkich  pojazdach  lub  pojemnikach 
przeznaczonych  do  przewozu  zaopa-
trzenia  portu  lotniczego  stosuje  plomby 
umożliwiające łatwe stwierdzenie  ich na-
ruszenia, bądź zapewnia ochronę fizyczną 
takich pojazdów lub pojemników6.

Kolejnym  przedsięwzięciem  jest  za-
pewnienie  adekwatności  i  kompletności 
programu ochrony. Polega to na ustaleniu 
na  ile  informacje  zawarte  w  programie 
są  zgodne  ze  stanem  faktycznym,  który 
Zarządzający  podda  ocenie  w  procesie 
realizacji  wizji  lokalnej  u  dostawcy,  któ-
rej  częstotliwość  ustawodawca  określił 
na  2  lata  oraz  prowadzeniu  regularnych 
kontroli w trakcie zaopatrzenia przez tego 
znanego dostawcę do stref zastrzeżonych, 
począwszy  od  daty  jego  wyznaczenia. 
Kontrole  te  obejmują  w  szczególności 
sprawdzenie,  czy  osoba  dostarczająca 
zaopatrzenie w  imieniu znanego dostaw-
cy  została  odpowiednio  przeszkolona, 
sprawdzenie,  czy  zaopatrzenie  jest  wła-
ściwie  zabezpieczone,  przeprowadzanie 
kontroli zaopatrzenia w taki sam sposób, 
jak w przypadku zaopatrzenia pochodzą-
cego  od  nieznanego  dostawcy7,  a  więc 
przy  zastosowaniu  wymaganej  w  tym 
zakresie  metodyki  opisanej  w  części  9 
Załącznika do Rozporządzenia Wykonaw-
czego Komisji (UE)8. 

5 op.cit. 11.2.7.

6 op.cit. 9.1.4. 

7 op.cit. 9.1.3.5.

8 op.cit. 9.1.2. Kontrola bezpieczeństwa

dr Michał A. Domański
Niezależny ekspert, instruktor i audytor wewnętrz-
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Źródło: https://www.fly4free.pl/najtansze-i-najdrozsze-lotniska-strefy-bezclowe/ 

Źródło: https://turystyka.wp.pl/zakupy-bezclowe-cze-
go-warto-unikac-6283604181543041a
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