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K onferencja odbędzie się on-line w terminie 2–3 wrze-
śnia 2020 roku, a jej organizatorami są spółka  
Euro-Media, wydawca czasopism branżowych, w tym 

dwumiesięcznika „Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektów i Biz-
nesu” oraz „Szkoła Orląt” jako Partner Naukowy. Główną ideą 
zorganizowania przedmiotowej Konferencji jest stworzenie 
swoistej platformy służącej szerokiej dyskusji nad techniczny-
mi, organizacyjnymi i prawnymi zagadnieniami bezpieczeństwa 
i ochrony obiektów wojskowych, resortowych i cywilnych sta-
nowiących ważne elementy infrastruktury krytycznej państwa. 
Konferencja SECURITECH & DEFENSE 2020 należy do unikal-
nych w skali kraju wydarzeń naukowych, które tworzą środowi-
sku naukowemu, przedstawicielom służb mundurowych oraz 
przedsiębiorcom doskonałą okazję do przedstawienia inno-
wacyjnych rozwiązań, których implementacja przyczyni się do 
udoskonalenia nie tylko poszczególnych podsystemów ochro-
ny, ale całego systemu bezpieczeństwa państwa.

Cele konferencji

1. Wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz 
najnowszych osiągnięć technicznych i organizacyjnych sta-
nowiących podstawę do rozwoju systemu bezpieczeństwa 
państwa w sferze militarnej i pozamilitarnej.

2. Popularyzowanie wiedzy dla potrzeb rozwoju społeczno-go-
spodarczego poprzez kształtowanie i rozwój kapitału spo-
łecznego na rzecz ochrony i bezpieczeństwa państwa.

Udział w konferencji daje możliwość wymiany wiedzy i poglą-
dów pomiędzy żołnierzami, funkcjonariuszami, pracownikami 
cywilnymi i środowiskiem akademickim, a także ekspertami 
z instytutów badawczych, stowarzyszeń oraz firm, z kraju i za-
granicy, które na co dzień zajmują się zabezpieczeniami tech-
nicznymi, ochroną informacji, cyberbezpieczeństwem, ochroną 

fizyczną i techniczną oraz przeciwpożarową obiektów, itp. Udział 
w konferencji to także okazja do poznania ekspertów do spraw 
ochrony i bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń 
informatycznych, elektronicznych i mechanicznych, zapoznania 
się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi w ochronie obiektów 
o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. W tym 
celu konferencji naukowej SECURITECH & DEFENSE 2020 towa-
rzyszyć będą prezentacje firm oferujących nowoczesne rozwiąza-
nia oraz urządzenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony. Mając na 
uwadze ukierunkowanie debaty naukowej w ramach Konferencji 
jej organizatorzy zaproponowali główne obszary tematyczne.

Obszary tematyczne konferencji

  1. Przemysł 4.0.  – wyzwania oraz szanse przyspieszonego roz-
woju

  2. Zarządzanie kryzysowe – aktualizacje, plany odbudowy, pro-
cedury

  3. Cyberbezpieczeństwo – nowe wyzwania i zagrożenia w dobie 
powszechnej pracy oraz nauki w sieci 

  4. Standardy w ochronie i bezpieczeństwie lotnictwa cywilnego 
– w kontekście szczególnych wymagań sanitarnych

  5. Nowe technologie w dezynfekcji i dekontaminacji – najnow-
sze rozwiązania 

  6. Systemy bezzałogowe – nowe zastosowania, wyzwania dla 
ochrony i bezpieczeństwa

  7. Termowizja – zdalny pomiar temperatury ciała 
  8. Rynek światowego lotnictwa cywilnego – w dobie przywraca-

nia międzynarodowych przewozów pasażerskich 
  9. Nauczanie zdalne – rewolucja, wyzwania, doświadczenia 

i najbliższa przyszłość
10. Bezpieczeństwo w warunkach pandemii – wyzwania i per-

spektywy sektora szkoleń i konferencji 

MAMY PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA  
DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

SECURITECH & DEFENSE 2020
"BEZPIECZEŃSTWO W ERZE PANDEMII COVID-19”

SECURITECH
& DEFENSE 2020
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z wielką przyjemnością zapraszam do lektury trzeciego numeru 
dwumiesięcznika „Ochrona i Bezpieczeństwo obiektów i biz-
nesu”, który trafia do naszych czytelników w trakcie pandemii 
COVID-19. Czas obecnego kryzysu gospodarczego oraz powolne 
wychodzenie ze stanu izolacji i pracy zdalnej pociąga za sobą wie-
le nowych wyzwań. Część z nich związana jest z koniecznością 
sprostania niełatwym wymogom sanitarnym takim jak zachowy-
wanie dystansu, wszechobecna dezynfekcja a w miejscach szcze-
gólnych bezdotykowe pomiary temperatury ciała i konieczność 
zakrywania dróg oddechowych. Wiele firm, instytucji itp. aktu-
alnie wznawia swoją działalność próbując odrobić poniesione 
straty, jednocześnie podejmuje próby skorzystania z tarczy anty-
kryzysowej. Prowadząc działalność w zupełnie nowej rzeczywi-
stości firmy weryfikują swoje budżety, procedury, plany działań, 
łańcuchy dostaw itp. 

Z badań CEBOS dotyczących wpływu epidemii na sytuacje 
zawodową Polaków wynika, że 3% osób aktywnych zawodowo 
straciło pracę na skutek epidemii, 5% zamknęło firmę, 20% pra-
cuje w zmniejszonym wymiarze czasu pracy. Trzeba też zauwa-
żyć, iż praca i edukacja zdalna spowodowały przyspieszenie sko-
ku cywilizacyjnego związanego z szerokim wykorzystywaniem 
urządzeń mobilnych pracujących w sieci zarówno do prowadze-
nia działalności gospodarczej, szkoleń, spotkań, konferencji, 
sprzedaży i zakupów a także załatwiania wszelkich spraw w urzę-
dach. Niestety spowodowało to znaczne zwiększenie liczby prze-
stępstw w cyberprzestrzeni, cyberataków oraz oszustw. Progno-
zowana jest też rewolucja w obszarze przemysłu 4.0. 

Biorąc pod uwagę powyższy stan gospodarki w bieżącym 
numerze publikujemy artykuły naszych autorów podnoszące 
następujące tematy: „Wpływ nowego koronawirusa (COVID-19) 
na światowe lotnictwo cywilne” – czyli jak podczas globalnej 
pandemii COVID-19, przedsiębiorstwa z różnych branż na całym 
świecie borykają się z kryzysem, „Jak pandemia wpływa na roz-
wój przemysłu 4.0” – walka z COVID-19 i jego konsekwencjami, 
wyzwanie nie tylko dla narodowych systemów ochrony zdrowia 
ale także dla przemysłu wobec występowania skutków społecz-
no-gospodarczych, „Rynek wiedzy o bezpieczeństwie w warun-
kach pandemii – Wyzwania i perspektywy sektora szkoleń” – jak 
w warunkach pandemii i okresowego zamrożenia gospodarki 
przejściowo zanikły tradycyjne formy szkoleń a ożywiono formy 
zdalne kształcenia i doskonalenia zawodowego, „Jak może wy-
glądać Świat po pandemii. W jakim świecie będziemy zatem żyli 
i co z tego wynika dla biznesu?” – to będzie zupełnie inna normal-
ność niż ta, w której żyliśmy dotychczas, „Cyberbezpieczeństwo 
a COVID-19” – jak wygląda aktualna podatność społeczeństwa na 

ataki w cyberprzestrzeni, „Polityki, plany i procedury ciągłości 
działania” – czyli jak właściwie opisać i udokumentować proces 
BCM i towarzyszące mu działania, czym się różnią, co powinny 
zawierać, aby były praktyczne i użyteczne, podstawowe błędy 
popełniane przy ich tworzeniu i jak ich uniknąć…, „Minimali-
zacja kosztów związanych z prowadzeniem działalności w do-
bie epidemii koronawirusa” – formy wsparcia przedsiębiorstw 
w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, „Mój pierwszy pistolet 
cz. 2” – czyli jak uzyskać pozwolenie na broń do ochrony oso-
bistej, gdy zaczynamy się zastanawiać, czy jesteśmy bezpieczni 

i czy będziemy wstanie zapewnić byt i bezpieczeństwo sobie oraz 
swoim bliskim? „Znany dostawca zaopatrzenia portu lotniczego, 
jako usprawnienie procesu dostaw cz. 2” – opowiada na pytanie 
jak ważne dla portów lotniczych jest zapewnienie ciągłości do-
staw zaopatrzenia i dla czego posiadanie statusu ZDZPL jest naj-
lepszym, z biznesowego punktu widzenia, rozwiązaniem strate-
gicznym dla wszystkich zainteresowanych, „Termowizja a pomiar 
temperatury ciała” – wszystko co powinno się wiedzieć o po-
miarze temperatury ciała przy użyciu kamer termowizyjnych, 
„Dekontaminacja i odkażanie przy zagrożeniach biologicznych 
w transporcie masowym” – opis dostępnych metod, substancji 
i sposobów aplikacji środków dekontaminacyjnych w przypadku 
skażeń biologicznych, „Dezynfekcja (odkażanie) w dobie pan-
demii” – jaka jest świadomość i odpowiedzialność pracodaw-
ców oraz jak dokonać właściwego doboru odpowiednich metod 
i środków. Przedstawiamy także artykuły techniczne dotyczące 
zasilaczy buforowych w systemach przeciwpożarowych oraz in-
stalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych w wielkokuba-
turowych obiektach przemysłowych oraz halach magazynowych. 
Czytelnicy znajdą także prezentacje produktów – SEEK SCAN 
systemu automatycznego pomiaru temperatury firmy Fire-Max 
Sp. z o.o. oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń w służbie 
więziennej firmy Satel. 

Przy okazji z przyjemnością informuję, że wychodząc na-
przeciw zainteresowaniu naszej branży podjęliśmy wyzwanie 
cyklicznego publikowania bezpłatnych wydań specjalnych on-
line poświęconych najbardziej aktualnej tematyce. Pierwsze 
wydanie specjalne zatytułowane „Kamery do bezdotykowego 
pomiaru temperatury ciała”, które zostało opublikowane na po-
czątku maja zyskało już około 2 200 czytelników. Kolejne wydanie 
specjalne (które w tej chwili jest już dostępne na naszej stronie) 
zostało poświęcone w całości „Dezynfekcji, odkażaniu i dekonta-
minacji” mamy nadzieję, że będzie się cieszyło podobną popular-
nością. Najciekawsze artykuły z wymienionych wydań czytelnicy 
znajdą w naszym aktualnym numerze. 

Wspólnie z zespołem redakcyjnym gorąco zachęcam do za-
poznania się z przedstawioną tematyką i informacjami, życząc 
owocnej i przyjemnej lektury. Jednocześnie bardzo dziękuje na-
szym stałym i nowym czytelnikom za tak szerokie zainteresowa-
nie oraz wysoką ocenę merytoryki naszych publikacji. 

Robert Mościcki
Redaktor Naczelny

Szanowni
Czytelnicy, 
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AKTUALNOŚCI I INFORMACJE BRANŻOWE

„T erroryzm międzynarodowy, wbrew pozorom nie za-
czął się 11 września 2001 przez atak na WTC, choć 
zapewne wielu osobom kojarzy się właśnie z ta datą. 

Kto z Państwa pamięta porwania samolotów w USA w latach 70 
tych? Zamach na olimpiadzie w Monachium? Ataki Irlandzkiej 
Armii Republikańskiej na Wyspach Brytyjskich lub ETA w Hisz-
panii. Porwanie statku MS Achille Lauro oraz inne poczynania 
frakcji związanych z Organizacją Wyzwolenia Palestyny? Kto był 
sojusznikiem tych organizacji w tamtym okresie, jak zmieniało 
się poparcie międzynarodowe? Jak wyglądał podział krajów na-
leżących do NATO oraz Układu Warszawskiego?

Jednak chciałbym skupić się na Polsce przełomu lat 80/90-
tych. Na czym polega budowanie zaufania wobec nowych so-
juszników, którzy zaledwie kilka miesięcy temu stali po przeciw-
nej stronie i to prawie 50 lat. Czym była operacja MOST? W jaki 
sposób udało się umorzy 16,5 miliarda USD długu zagraniczne-
go? Dlaczego powstała jednostka GROM i jaki miało to związek 
z zamachem w Bejrucie? Jak wyglądała przeciwdziałanie i walka 
z międzynarodowym terroryzmem w tamtym okresie? Tego typu 
pytań można by stawiać o wiele więcej. 

Jako osoba cywilna, zapraszam Państwa do lektury przygo-
towywanego wydania specjalnego „Terroryzmu”, w którym znaj-
dziecie dużo ciekawych historii, wspomnień, anegdot, przeżyć 
oraz doświadczeń osób tworzących nowe struktury odradza-
jącego się Państwa Polskiego. Dzięki wspomnieniom autorów 
zapewne odczujecie, na czym polega etos służby, czym jest pro-
państwowość i jak wyglądała współpraca międzynarodowa oraz 
pomiędzy różnymi formacjami i osobami tamtych lat - Piotr Słup-

czyński”.
Dla zaostrzenia apetytu czy-

telników w oczekiwaniu na za-
powiedzianą publikację jeden 
z fragmentów  nadesłanych wspo-
mnień: „…..Współpraca ze służ-
bami partnerskimi ……Dla mnie 
wyjątkowym momentem było nie-
spodziewane spotkanie na przyję-
ciu u amerykańskich dyplomatów 
Alberta M. - oficera CIA, którego 
w 1987 r. zatrzymaliśmy w War-
szawie, gdy tajnie łącznikował 
agenta. Wówczas zetknęliśmy się 
w Komendzie Stołecznej MO, skąd 
przekazywałem go stronie amery-

kańskiej w obecności przedstawiciela protokołu dyplomatyczne-
go MSZ. Albert M. miał wtedy szczególne powody do frustracji, 
bo nawet kajdanki, które mu założono w momencie zatrzymania, 
zacięły się i musiano je przepiłowywać. Spotkanie po latach było 
zaskakujące dla nas obydwu, ale na tyle miłe, że przy okazji na-
szych służbowych pobytów w USA, Albert zawsze się pojawiał 
i dochodziło do sympatycznego kontaktu………”

Ponadto z przyjemnością informuję, że trwają intensywne 
prace nad przygotowaniem zapowiedzianej publikacji. Pierw-
sze zamówione teksty i zdjęcia już trafiają do redakcji. Do chwili 
obecnej zgodę na publikacje osobistych wspomnień w wydaniu 
specjalnym Terroryzmu wyrazili: Andrzej Milczanowski, Gromo-
sław Czempiński, Andrzej Kapkowski, Stanisław Hoc, Grzegorz 
Mozgawa, Wojciech Brochwicz, Kuba Jałoszyński, Tomasz Alek-
sandrowicz oraz Piotr Gąstał. 

Autorzy i redaktor naczelny zgodzili się nie pobierać wyna-
grodzenia, ponieważ cały dochód ze sprzedaży tego historycz-
nego wydania zostanie przeznaczony na cele charytatywne. 
O dalszych efektach naszych prac wydawniczych będziemy infor-
mować na naszej stronie i w kolejnych wydaniach Ochrony i Bez-
pieczeństwa obiektów i biznesu.  

Robert Mościcki
Redaktor Naczelny wydania specjalnego „Terroryzm”

WYDANIE SPECJALNE TERRORYZMU 
Kolejna zapowiedź i informacja na temat prac redakcyjnych

Na zdjęciu autor 
gen. Andrzej Kapkowski  
z Albertem M. w siedzibie CIA 
Zdjęcie z prywatnego archiwum 
autora. 
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TRZYMAJ DYSTANS Z VIVOTEK CROWD CONTROL SOLUTION

W  trudnych czasach epidemii, VIVOTEK 
przygotował rozwiązanie, które ułatwia 

zarządzanie liczbą ludzi znajdujących się w za-
mkniętej przestrzeni, takiej jak sklep, biuro-
wiec, dworzec i inne.

System składa się z  kamery zliczającej 
SC8131, która z dokładnością do 98%, dzięki 
technologii 3D i Deep Learning, wykrywa i zli-
cza osoby, nawet w zmiennych warunkach 
oświetleniowych. Drugą częścią systemu jest 
rejestrator ND9312. Podłączając rejestrator 
do monitora, możemy precyzyjnie komuniko-
wać naszym klientom i pracownikom ile osób 
znajduje się w pomieszczeniu. Jak to działa? 
Do systemu wpisujemy liczbę osób jaka może 
się znajdować w pomieszczeniu, kamera wy-
krywa i zlicza osoby wchodzące i wychodzące, 
a na ekranie jest wyświetlana prosta infor-
macja - zielony ekran “zapraszamy - można 
wejść”, czerwony ekran - “stop - proszę cze-
kać”. Dodatkowo pokazana jest liczba osób 
znajdujących się wewnątrz oraz dopuszczalna 
liczba osób w pomieszczeniu.

JAK STWORZYĆ BEZPIECZNE MIASTO?
KAMERY NASOBNE – TECHNOLOGIA, KTÓRA  
ODPOWIADA NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW

J ak wskazują badania dotyczące smart city, bezpieczeństwo 
jest dla lokalnych społeczności kwestią kluczową. Monitoring 

może w tym zakresie jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrze-
by mieszkańców. Wystarczy, że poza statycznymi urządzeniami, 
służby sięgną po dodatkowe wsparcie – kamery nasobne – z suk-
cesem wykorzystywane m.in. w Szczytnie. Jak podkreśla Bogu-
mił Szymanek z Axis Communications: „Kamery nasobne to nie 

tylko mniej incydentów, ale także mniej skarg na nadużycia ze 
strony funkcjonariuszy. Widzimy w nich przyszłość smart city”.

Coraz większa część światowej populacji mieszka w mia-
stach, a bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów obywateli 
w odniesieniu do postrzegania atrakcyjności życia w danej aglo-
meracji. Dlatego środowisko miejskie jest naturalnym miejscem, 
w którym zyskiwać na znaczeniu będą technologie wychodzące 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, takie jak np. kamery 
nasobne. Mają one bowiem wiele zalet: rejestrują materiał do-
wodowy, odstraszają przestępców, a także wspierają szkolenia 
funkcjonariuszy służb i pracowników ochrony. Dodatkowo, obec-
ność kamery nasobnej wpływa na zachowania – zarówno oso-
by noszącej urządzenie, jak i mieszkańców. Może to skutkować 
zmniejszoną liczbą incydentów, ale także skarg na funkcjonariu-
szy. Dobrym przykładem może być Szczytno – miasto, w którym 
udany projekt pilotażowy spowodował, że kamery nasobne na 
stałe zagościły na mundurach strażników miejskich.

Więcej na stronie www.axis.com
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CERTYFIKOWANE ZASILACZE ZUP-230V,  
PRODUKOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ MERAWEX,  
OTRZYMAŁY ZŁOTY MEDAL MTP SECUREX 2020

Seria ZUP-230V to zasilacze o mocy od 400 do 1500W, któ-
re dostarczają gwarantowane napięcie 230Vac oraz 24Vdc. 

Przeznaczone są do zasilania napędów bram napowietrzających, 
siłowników klap odcinających i wentylatorów w systemach wen-
tylacji pożarowej. Mogą współpracować z dowolną CSP.

Zasilacze zawierają baterię akumulatorów, która jako rezer-
wowe źródło zapewnia pracę w trybie dozoru przez 72 godziny 
oraz umożliwia wytworzenie napięcia przemiennego 230V dla 
urządzeń, które po zaniku napięcia w sieci muszą pracować 
w trakcie pożaru przez określony czas. Po zakończeniu działania 
odbiorów zasilacz automatycznie odłącza napięcie 230V na wyj-
ściach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekipom ratowniczym.

Zasilacze ZUP-230V, produkowane przez spółkę MERAWEX, 
to pierwsze tego typu urządzenia na rynku. Posiadają Certyfikat 
Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszcze-
nia do Użytkowania wystawione przez CNBOP-PIB.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu uzyskania szcze-
gółów dotyczących funkcji i zastosowania zasilaczy ZUP-230V.

CONFX – KONFIGURATOR SPRZĘTOWY UŁATWIAJĄCY 
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ALARMOWYCH BAZUJĄCYCH  
NA URZĄDZENIACH SATEL

CONFX to konfigurator 
sprzętowy ułatwiają-

cy projektowanie instalacji 
alarmowych, bazujących na 
urządzeniach SATEL. Program 
umożliwia profesjonalistom 
sprawne przygotowanie oferty 
systemu, która może zawierać 
plan obiektu, rozmieszczenie 
urządzeń, opis i dane technicz-
ne urządzeń oraz kosztorys. Każdy dokument można opatrzyć 
własnym logotypem.

Dodawanie urządzeń do projektu odbywa się metodą „prze-
ciągnij i upuść”. Mechanizm ten usprawnia również rozmiesz-
czanie urządzeń na planie obiektu. Instalator może skorzystać 
z trybu walidacji systemu, sprawdzającego kompatybilność uży-
tych produktów. Program umożliwia wygodną wymianę każdego 

elementu, w tym centrali alarmowej, bez konieczności tworzenia 
nowego projektu. 

CONFX oblicza aktualny bilans prądowy systemu, a jedno-
cześnie pozwala na wybór kryteriów  wartości zliczania zużycia 
prądu. Oprócz tego zapewnia szybką wycenę nowego systemu 
alarmowego, wg sugerowanych cen producenta lub własnego, 
zaimportowanego cennika. W ofercie można umieścić również 
koszty dodatkowe np. kable czy koszty instalacji. Marża, stawki 
rabatu oraz podatku VAT mogą być ustalane indywidualnie do 
każdej pozycji kosztorysu.

Więcej informacji o konfiguratorze: 
https://www.satel.pl/pl/produktid/746

Demo do obejrzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=4LRb-dc6fHM
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COŚ SIĘ KOŃCZY,  
COŚ SIĘ ZACZYNA
Finał sukcesji w Schrack  
Seconet Polska

SZANOWNI PAŃSTWO,

realizacja trwającego od 
ponad roku planu mojej 
sukcesji dobiegła właśnie 
końca. W ostatnim dniu 
kwietnia tego roku miałem 
przyjemność przekazać 
mojemu wieloletniemu 
współpracownikowi i sku-
tecznemu menedżerowi – 
Michałowi Sidorowi – obo-
wiązki Prezesa Zarządu 

Spółki, której byłem częścią od ponad 20 lat.
Przy tej okazji chciałbym wszystkim gorąco podziękować za 

cały ten wspaniały czas wspólnej pracy, nauki, zabawy, zdoby-
wania doświadczeń życiowych i zawodowych, a przede wszyst-
kim – piękną część życia, którą z Wami spędziłem. Żywię wielką 
nadzieję, że pełniąc funkcję lidera wspaniałego Zespołu, który 

pozostawiam pod opieką nowego zarządu, zaznaczyłem swoją 
obecność w Państwa życiu zawodowym w sposób wartościowy 
i wniosłem do Waszych doświadczeń wiele pozytywnej energii, 
dobrych emocji, a także wiedzy z zakresu bezpieczeństwa poża-
rowego, systemów zintegrowanych czy zasad budowy organizacji 
odpornych na zakłócenia i kryzysy.

W moim wieloletnim doświadczeniu na stanowiskach mene-
dżerskich, aż po funkcję członka zarządu, doświadczyłem kilku 
poważnych kryzysów rynkowych i zagrożeń ciągłości działania 
krytycznych procesów, jednak zawsze dokonywaliśmy niemoż-
liwego, osiągając sukces i wzrost wbrew koniunkturze i lokal-
nym czy międzynarodowym turbulencjom rynkowym. Z całego 
serca życzę mojemu następcy, by wraz z dojrzałym i niezwykle 
doświadczonym Zespołem dokonywał jeszcze bardziej spektaku-
larnych „cudów” i kontynuował wszystkie dobre praktyki, które 
wypracowaliśmy na przestrzeni wielu lat działalności w firmie 
– począwszy od jej powstania, poprzez sukcesy moich poprzedni-
ków i mój wkład, aż do tej chwili, kiedy to mimo globalnej pande-
mii osiągamy najlepsze wyniki działalności w historii firmy.

W połowie ub. roku firma Schrack Seconet Polska poinformowała branżę 
o zmianach w Zarządzie spółki przewidywanych na pierwszą połowę 2020 r. 
Prezes Zarządu firmy − Grzegorz Ćwiek − podjął wiosną 2019 r. decyzję 
o rezygnacji z pełnionej funkcji i zmianie swojej ścieżki rozwoju zawodowego, 
wdrażając jednocześnie przemyślany i uzgodniony z Radą Nadzorczą plan 
sukcesji, tak by decyzja ta nie zaburzyła dotychczasowego zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa.
Z dniem 1 maja 2020 stanowisko Prezesa Zarządu Schrack Seconet  
Polska Sp. z o. o. objął Michał Sidor, związany z firmą od 11 lat, a od 2014 r. 
zajmujący stanowisko dyrektora handlowego w Polsce.

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE BRANŻOWE
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Staram się nie podejmować ważnych dla mnie decyzji życio-
wych, wobec których nie czuję dreszczu ekscytacji. Tak właśnie 
jest teraz, kiedy, odchodząc z Zarządu Spółki, kieruję swoje ży-
cie na nowe ścieżki rozwoju. Zapewniam jednak, że podejmując 
nowe wyzwania, którym oddaję się z wielkim zapałem – nie po-
zostawiam moich koleżanek i kolegów, Partnerów biznesowych 
oraz innych interesariuszy firmy w Polsce bez wsparcia i kontak-
tu. Przyjmując nowe role i zadania w projektach międzynarodo-

wych, pozostaję nadal do Państwa dyspozycji i z przyjemnością 
będę dzielił się moimi doświadczeniami, wiedzą i pasjami, a tak-
że nadal uczył się od Was – jeżeli tylko uznacie Państwo naszą 
wspólną podróż w przyszłość za równie pasjonującą. 

Życząc zdrowia, ciepło pozdrawiam,

Grzegorz ĆWIEK

SZANOWNI PAŃSTWO,

jako wieloletni członek 
spójnego i nieustannie 
rozwijającego się Zespo-
łu profesjonalistów, mia-
łem okazję towarzyszyć 
moim koleżankom i kole-
gom w budowie sukcesu 
Schrack Seconet w Polsce, 
pełniąc swoje obowiązki 
na różnych stanowiskach 
− począwszy od członka 

zespołu handlowego, a później jego lidera, by w ostatnim czasie 
objąć funkcję dyrektora zarządzającego. Zaufanie, jakim obda-
rzyli mnie pan Grzegorz Ćwiek, opuszczający stanowisko Preze-
sa Zarządu, oraz właściciel spółki (Schrack Seconet AG), a także 
wsparcie Zespołu, którego jestem członkiem, motywuje mnie 
do kontynuowania dobrych praktyk i aktualnej strategii dzia-
łania firmy w Polsce. Plan sukcesji, w którego finale to właśnie 
mnie powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, obejmuje 
też nasze pełne przekonanie o słuszności kontynuowania poli-
tyki i strategii rozwoju firmy, przyjętej przez mojego poprzedni-
ka w wieloletnim planie rozwoju. Założenie to ma jeszcze więk-
sze znaczenie dzisiaj, kiedy to globalna pandemia wywołująca 
lokalne niepokoje i światowy kryzys gospodarczy wystawia na 
próbę lojalność producentów wobec Partnerów biznesowych, 
współpracowników i weryfikuje prawdziwych przyjaciół, w od-
różnieniu od tych, którzy, ratując własne interesy, zapominają 
o tym, co ważne.

Schrack Seconet Polska cieszy się ogromnym zaufaniem 
wśród swoich Partnerów i użytkowników produktów ze względu 
na niezachwianą stabilność dotychczasowej filozofii rozwoju, 
strategii cenowej, jakości technicznej i lojalności w relacjach ze 

wszystkimi interesariuszami. Moim zadaniem i zarazem najwięk-
szym wyzwaniem w najbliższym czasie będzie utrzymanie tego 
zaufania i kontynuowanie rozwoju przedsiębiorstwa w Polsce, 
które osiągnęło pozycję niekwestionowanego lidera wśród do-
stawców najnowocześniejszych technologii z dziedziny zintegro-
wanego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Przede mną, jak i przed całym Zespołem – który niezwykle 
cenię – wiele zadań i kolejne ciekawe przygody. Dla wielu z nas 
bowiem realizacja zadań trudnych i nadzwyczajnych to pasja 
i doświadczenia na miarę wypraw w nieznane. Przecieraliśmy 
wspólnie szlaki, wprowadzając branżę na nieodkryte dotąd 
ścieżki rozwoju nowych produktów, dzieliliśmy się z Państwem 
naszymi pasjami poprzez oryginalne podejście do marketingu 
oraz prezentowaliśmy odpowiedzialną społecznie postawę pro-
ducenta i dostawcy usług służących ochronie zdrowia i życia.

To wszystko realizowaliśmy dotychczas pod przywództwem 
naszego wieloletniego przełożonego, kolegi, ale przede wszyst-
kim przyjaciela, któremu pragnę – w imieniu swoim i całego Ze-
społu – serdecznie podziękować za codzienną pomoc, wsparcie, 
dzielenie się doświadczeniem i, co najważniejsze, motywację do 
rozwoju osobistego.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożę wszelkich starań, by 
moja praca na rzecz rozwoju firmy, wspierania naszych współ-
pracowników w ich codziennym działaniu, rozwoju jak najlep-
szych relacji z naszymi Partnerami, Klientami i środowiskiem 
branżowym nie zawiodła zaufania wszystkich tych, dla których 
silna i sprawna organizacja Schrack Seconet w Polsce jest ważna 
i bliska sercu.

Zapraszam do dalszej współpracy!

Michał SIDOR,
Prezes Zarządu  

Schrack Seconet Polska

Mimo panującej na świe-cie pandemii korona-wiru-
sa Schrack Seconet Polska pozostaje w pełnej goto-
wości do nieprzerwanego działania we wszystkich 
obszarach swojej ak-tywności. Pracownicy firmy, 
za-równo w oddziałach w Polsce, jak i na całym świe-
cie, są do Pań-stwa dyspozycji. Niezmiennie działa 
też wsparcie techniczne, wraz z uruchomionym 
w poło-wie marca cyklem szkoleń onli-ne, kierowa-
nych zarówno do pro-jektantów, jak i programistów 
– wdrożeniowców, serwisantów. Jesteśmy także go-
towi do pro-wadzenia prezentacji indywidu-alnych 
na życzenie, w pełnym za-kresie produktowym. Ak-
tualna lista szkoleń jest dostępna na de-dykowanej 
do tego stronie:  wydarzenia.schrack-seconet.pl

W trosce o zdrowie i bez-pieczeństwo naszych Part-
nerów biznesowych oraz en-tuzjastów i uczestników 
organi-zowanych przez nas wydarzeń, jesteśmy 

zmuszeni odwołać wszystkie imprezy zaplanowane 
do końca tego roku, m.in. szko-lenia stacjonarne 
– projektowe i specjalistyczne w regionach, Mię-
dzynarodowy Zlot Moto-cyklowy Branży Systemów 
Bez-pieczeństwa, Branżowe Spotka-nie Kobiet, 
Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bez-
-pieczeństwa Pożarowego. Do-łożymy wszelkich 
starań, by w przyszłości zrekompensować wszystkim 
brak możliwości wzię-cia udziału w tegorocznych 
spo-tkaniach. Nasz zespół pracuje obecnie nad ko-
lejnymi projek-tami online, które pozwolą wes-przeć 
Państwa w codziennej pra-cy i choć w ten sposób po-
prawić Państwu nastrój.

Już w początkowej fazie epidemii błyskawicznie 
opracowaliśmy spe-cjalną ofertę cenową oraz szko-
lenia z zakresu narzędzi zdalnego do-stępu wcho-
dzących w skład pakietu Integral Remote. Chcieli-

śmy tym samym ułatwić Państwu oraz właścicielom 
i użytkownikom obiektów nieprzerwany nadzór nad 
oferowanymi przez nas systemami bezpieczeństwa, 
a także bez-pieczny powrót do stabilnej i wygod-
nej codziennej pracy. Gama produktów do zdalnej 
obsługi Integral Remote zapewnia: stały, nieograni-
czony dostęp do systemu, błyskawiczną reakcję na 
zagrożenia bez konieczności dojazdu do serwisowa-
nych obiektów w celu zdiagnozowania problemów, 
znaczne ob-niżenie kosztów serwisu, wsparcie bez-
pieczeństwa Waszych pracowników, ograniczenie 
liczby osób niezbędnych do nadzorowania systemu 
oraz wiele innych znaczących korzyści i dla inwe-
storów, i dla firm serwisujących. Zachęcamy do 
zapoznania się ze szczegółami oferty i do kontaktu:  
https://www.schrack-seconet.com/pl/company/
news_events/
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O pisywanie świata, w jakim przyj-
dzie nam żyć po pandemii wy-
daje się być rzeczą karkołomną. 

Podstawową zasadą pozostaje niepew-
ność; pewne wydaje się być tylko jedno 
– jeśli mówimy o powrocie do normalno-
ści, to będzie to zupełnie inna normalność 
niż ta, w której żyliśmy dotychczas. Nie 
łudźmy się – to koniec świata jaki znamy, 
w jakim umieliśmy – lepiej lub gorzej funk-
cjonować, do jakiego byliśmy już przyzwy-
czajeni.

W jakim świecie będziemy zatem żyli 
i co z tego wynika dla biznesu?

Stare zagrożenia w czasach zarazy

Po pierwsze stwierdzić należy, iż wszyst-
kie te tendencje, które były widoczne 
przed wybuchem pandemii, nie zosta-
ły „unieważnione”, rozwijają się nadal, 
a w niektórych przypadkach pandemia 
staje się nawet ich katalizatorem. Trudno 
zatem nie zauważyć, że rządzenie staje 
się coraz trudniejsze, rośnie bowiem luka 
pomiędzy oczekiwaniami społecznymi 
a możliwościami rządów. Dziś społeczeń-
stwa chcą od rządów zapewnienia bez-
pieczeństwa, sprawnego systemu opieki 
zdrowotnej i osłon socjalnych. Trudne to 
do wykonania – nie tylko w Polsce, ale też 
w krajach nieporównywalnie od Polski 
bogatszych. 

Nadal daje o sobie znać demografia 
– biedne społeczeństwa rozwijają się, bo-
gate nie. Liczba ludności świata rośnie, 
prognozy wskazują, że w 2035 r. sięgnie 
ona ok. 8,8 – mld. Wzrost ten nie rozkłada 
się jednak równomiernie pod względem 
geograficznym. O ile bowiem populacja lu-
dzi w wieku produkcyjnym systematycznie 
zmniejsza się w państwach bogatych, Chi-
nach i Rosji, o tyle wzrasta w państwach 
rozwijających się i biednych, szczególnie 
w Afryce i Azji Południowej. W ujęciu glo-
balnym liczbę ludności w wieku produkcyj-
nym szacuje się w latach 1995 – 2005 na 1,2 
mld, a w latach 2015 – 2035 na jedynie 850 
mln. Znakomita większość osób w wieku 
produkcyjnym to mieszkańcy Azji i Afryki. 
W skali globalnej rośnie liczba ludności 
powyżej 60 roku życia – to najszybciej ro-
snąca kategoria. Prognozowana mediana 

wieku w 2035 r. wynosi w poszczególnych 
krajach: Japonia – 52,4; Korea Płd. – 49,4;  
Niemcy – 49,6; Kuba – 48, Rosja – 43; Chiny 
– 45,7; Stany Zjednoczone – 41. Na prze-
ciwległym biegunie znajdują się państwa 
Afryki i Azji; dla Somali, Afganistanu, Pa-
kistanu, Iraku i Jemenu współczynnik ten 
wynosi 25; dla Egiptu – 27,2; Nigerii – 20; 
Brazylii 39,3, Indii – 32,8. Należy przy tym 
zauważyć, iż współczynnik ten konse-
kwentnie rośnie, tak więc ludność świata 
starzeje się. W 2020 r. po raz pierwszy w hi-
storii liczba osób powyżej 30 roku życia 
przekroczy liczbę tych, którzy jeszcze tego 
wieku nie osiągnęli. Coroczne wydanie 
The Economist The World in 2020 nadcho-
dzące dziesięciolecie nazwało dekadą yold 
(zbitka słów young old czyli młody stary).  
Pokolenie baby – boomers (urodzone 
w latach powojennych) osiągnęło bowiem 
wiek 65 lat. Jest liczniejsze, zdrowsze i bo-
gatsze niż poprzednie generacje seniorów. 
W bogatych krajach Zachodu liczba osób 
w przedziale wiekowym 65 – 74 lata osią-
gnie w 2020 r. 134 mln (11% populacji) 
wobec 99 mln (8% populacji w roku 2000; 
jest to najszybciej rosnąca grupa wiekowa. 
W samych Stanach Zjednoczonych media-
na wieku wynosi obecnie 38, a prognozy 
wskazują, że do końca XXI 40% popula-
cji przekroczy wiek 65 lat. Starzenie się 
społeczeństw bogatego Zachodu stawia 
pod znakiem zapytania funkcjonalność 
dotychczasowych systemów emerytal-
nych i opieki medycznej. Na tym tle może 
dochodzić do konfliktów społecznych wy-
wołanych potrzebami starzejącej się po-
pulacji w konfrontacji z warunkami życia 
i pracy ludzi młodych, a szerzej – w wieku 
produkcyjnym.

Dodajmy do tego konsekwencje 
zmian klimatycznych. Patrząc wokół nas 
– już dziś (piszę to w kwietniu 2020 r.) 
widzimy nie tyle zapowiedź suszy, co już 
samą suszę. Zmiany klimatyczne, kojarzo-
ne najczęściej z globalnym ociepleniem, 
wywołują znaczące konsekwencje dla 
człowieka i sposobu jego funkcjonowa-
nia w świecie. Z jednej strony mamy do 
czynienia z gwałtownymi zjawiskami po-
godowymi (typu huragany, ulewy, powo-
dzie, długotrwałe susze), które wywołują 
nie tylko straty materialne, lecz przede 

wszystkim ograniczają dostęp do wody 
pitnej i radykalnie zmniejszają areały zie-
mi uprawnej, co z kolei wywołuje niedo-
bory żywności. Odrębnym zagadnieniem 
jest topnienie lodowców i podwyższanie 
poziomu wody w morzach i oceanach, 
a więc zatapianie terenów przybrzeż-
nych. Równocześnie uwagę musi zwracać 
topnienie lodowców w Pamirze, których 
wody zasilają rzeki Pakistanu i Indii po-
wodując powodzie. Dodać do tego należy 
zanieczyszczenie powietrza.

Dostępne dane nie pozostawiają złu-
dzeń. Prognozy wskazują, że do 2035 r. 
połowa populacji świata będzie dotknięta 
brakiem wystarczającej ilości wody pitnej; 
dotyczy to ponad 30 państw, z czego po-
łowa położona jest na Bliskim Wschodzie; 
szacunki wskazują, że problem ten dotknie 
od 75 do 250 mln mieszkańców Afryki. 
Pozbawiona dostępu do czystej wody lud-
ność zmuszona jest do korzystania ze źró-
deł zanieczyszczonych, co z kolei wywołuje 
lokalne epidemie malarii, cholery czy po-
lio. Degradacji ulega ponad jedna trzecia 
ziemi uprawnej, dzięki której produkuje się 
95% żywności (w skali globalnej). Wiąże się 
to zarówno z intensywnością upraw, co jest 
konieczne z powodu wzrostu populacji, jak 
też zmian klimatycznych, powodujących 
m.in. pustynnienie, stepowienie. Procesy 
degradacji są ok. 40 razy szybsze, niż for-
mowanie się nowych areałów. Zabójcze 
konsekwencje mają powtarzające się coraz 
częściej fale ekstremalnych, długotrwałych 
upałów; tylko w 2015 r. pociągnęły one za 
sobą 1000 ofiar śmiertelnych w Pakistanie 
i 2500 w Indiach. 

Tego ponurego obrazu dopełnia za-
nieczyszczenie powietrza, szczególnie 
odczuwalne w wielkich metropoliach. Już 
obecnie ponad 80% mieszańców miast jest 
narażona na zanieczyszczenia znacznie 
przekraczające normy ustanowione przez 
światową organizację zdrowia. Najwięk-
sze zagrożenia z tego powodu występują 
w Arabii Saudyjskiej, Iranie, Chinach i In-
diach; w Azji Południowej położonych jest 
15 z 25 najbardziej zanieczyszczonych me-
tropolii. Tu akurat widać jedną dobrą stro-
nę konsekwencji zamrożenia gospodarki 
na skutek pandemii: poziom zanieczysz-
czenia powietrza wyraźnie się zmniejszył.

JAK MOŻE WYGLĄDAĆ ŚWIAT 
PO PANDEMII
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Dane te rzucają nowe światło na pro-
blemy migracyjne. Ludzie zaczynają mi-
grować do krajów bogatszych nie z uwagi 
na chęć poprawienia sobie jakości życia 
czy też uciekając przed wojną i prześla-
dowaniami, lecz z uwagi na fakt, iż ich 
dotychczasowe miejsce pobytu przestało 
fizycznie nadawać się do życia z uwagi na 
brak wody i nadającej się do uprawy zie-
mi. Coraz więcej obszarów na kuli ziem-
skiej przestaje się bowiem nadawać do 
życia.  W Europie ciągle jeszcze takie są.

Konsekwencje pandemii

Jak zatem może wyglądać świat po pan-
demii? Pytanie jest trochę przewrotne, 
bowiem określenie, kiedy pandemia się 
skończy, nie wydaje się być dzisiaj moż-
liwe. Badania nad wirusem trwają; na-
dal nie wiadomo, czy przebycie choroby 
oznacza nabycie odporności (choćby 
częściowej). Prace nad szczepionką trwa-
ją – zanim wejdzie ona do powszechnego 
użytku, minie rok, może półtora. Rozpo-
częcie szczepień wywoła prawdopodob-
nie kolejne podziały społeczne i protesty: 
bogaci dostaną szczepionkę najpierw, od-
żyją też wszelkiego rodzaju teorie spisko-
we, a antyszczepionkowcy znowu pojawią 
się na arenie publicznej.

Termin zakończenia pandemii z punk-
tu widzenia społecznego i gospodarczego 
jest chyba najistotniejszą kwestią. Rządy 
stoją bowiem przed dramatycznym wy-
borem: poluzować gorset zakazów epide-
micznych i uruchomić gospodarkę kosz-
tem zdrowia i życia ludzi czy też utrzymać 
restrykcje powodując totalny, głęboki kry-
zys, biedę i głód. 

Z pytaniem o nabycie odporności 
wiąże się kwestia powrotu pandemii. Za-
każenia w Afryce i w obozach dla uchodź-
ców w Europie południowej to prosta re-
cepta na hekatombę i powrót zagrożenia 
do Europy. 

Bez wątpienia zmieni się funkcjono-
wanie gospodarki. Musi nastąpić albo 
odbudowa, albo zmiana łańcuchów do-
staw – a najpewniej jedno i drugie. Nie 
trzeba tłumaczyć, że będzie to kosztow-
ne. Odrębną kwestią pozostaje stan zdro-
wia psychicznego społeczeństw, które już 
jest coraz słabsze w wyniku kwarantanny, 
strachu i obaw o przyszłość, a przecież 
kryzys – a chyba nie ma złudzeń, że stoimy 
w jego obliczu – oznacza bezrobocie, coraz 
większy deficyt budżetu państwa, wzrost 
przestępczości, radykalizację etc. Trzeba 
to wziąć pod uwagę. Zwiększą się także 
ingerencje państwa w gospodarkę, osłab-

ną za to więzi międzynarodowe. Wracamy 
do nacjonalizacji gospodarki (zarówno 
w znaczeniu wpływów państwa, jak i ogra-
niczeń w aktywności międzynarodowej)  
– ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Na to wszystko nałożą się także konse-
kwencje związane z nieuchronną zmianą 
trybu życia, a przede wszystkim – mode-
lu konsumpcji. Wiele wskazuje na to, że 
będzie trzeba żyć po prostu skromniej. 
Oszczędności przeciętnego człowieka bę-
dzie zjadała inflacja. Pytania można mno-
żyć: czy w latach nadchodzącego kryzysu 
służba zdrowia  wytrzyma napływ chorych, 
których stan pogorszył się w wyniku pan-
demii? Cukrzyków, chorych na nowotwory, 
choroby przewlekłe… Dziś nie mają dostę-
pu  do lekarzy, czasami – z uwagi na wyklu-
czenie cyfrowe – także do nowych recept. 
A co z tymi, którzy są nieubezpieczeni, 
pracowali na umowach cywilnoprawnych 
i stracili pracę? Oni nie znikną, pojawią się 
po zakończeniu pandemii.

Wnioski dla biznesu

Swój artykuł w poprzednim numerze za-
kończyłem słowami: Przykład Czarnego 
Łabędzia? Gdy piszę te słowa właśnie go 
oglądamy w pełnej krasie: jest pandemia 
wywołana przez koronawirus z Wuhan 
o nazwie 2019-nCoV. Czy jego następca 
może pojawić się w Europie? A w Polsce? 
Jak to wpłynie na gospodarkę, na firmę? 
To nie są abstrakcyjne pytania zadawane 
sobie przez znudzonych analityków. (…) 
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. Co z tego 
wynika dziś?

Przede wszystkim – konieczność po-
siadania w przedsiębiorstwie planu kry-
zysowego, w którym znajdą się rozwiąza-
nia pozwalające na zachowanie ciągłości 
istnienia i funkcjonowania firmy na czas 
nadzwyczajny, także na czas pandemii – 
bo przecież nikt nie zagwarantuje, że taka 
sytuacja już się nie powtórzy. Z samego 
faktu, iż mamy dziś do czynienia z pan-
demią można wyprowadzić podstawowy 
wniosek – taka sytuacja jest możliwa i mu-
simy być na nią przygotowani.

Co powinno się znaleźć w takim pla-
nie kryzysowym? Nie sposób wyliczyć 
wszystkich elementów, konkretne roz-
wiązania zależą od specyfiki każdej z firm, 
profilu działalności, wielkości, zasobów 
finansowych etc. Można jednak wskazać 
na kilka zasad ogólnych. Przepraszam za 

uproszczenie: do powodzi należy przygo-
towywać się w czasie suszy, gdy powódź 
już nastąpi – na przygotowania jest już za 
późno, nie ma na to czasu, trzeba działać 
według określonego planu.

Po pierwsze, to przygotowanie firmy 
na szybkie przejście na formy pracy zdal-
nej i/lub zmianowej. Oznacza to m.in. 
zapewnienie pracownikom dostępu do 
służbowych laptopów i dostępu do sieci; 
trzeba określić, jakie prace można wyko-
nywać zdalnie, posiadać dostęp do plat-
formy umożliwiającej telekonferencje etc.

Po drugie, konieczność posiadania za-
pasów na wypadek przerwania ciągłości 
dostaw. Dotyczy to nie tylko komponen-
tów do produkcji, ale i części zamiennych 
do wykorzystywanego sprzętu. W wojsku 
nazywa się to zapasami nienaruszalnymi.

Po trzecie – przygotowane procedury 
i projekty zarządzeń na wypadek wystą-
pienia sytuacji nadzwyczajnej. Czy zmie-
nia się zakres kompetencji i odpowie-
dzialności poszczególnych pracowników? 
Zmienia się system raportowania?

Po czwarte, określenie możliwości 
szybkiego przestawienia się firmy na inny 
profil produkcji. To czasami zadanie kar-
kołomne, ale … Tu pada pytanie podsta-
wowe: ogłaszamy plajtę czy walczymy 
o przetrwanie. Nie zawsze odpowiedź jest 
oczywista.

Innymi słowy: jako przedsiębiorcy 
musimy posiadać strategię funkcjono-
wania w czasach kryzysu, a zatem opo-
wiedzieć na cztery pytania strategiczne: 
o cele i interesy firmy, warunki, w jakich 
przyjdzie nam działać, sposoby, które 
będziemy wykorzystywać i zasoby, które 
przeznaczamy na działalność w czasie 
kryzysu. W tym miejscu warto zauważyć 
dwie kwestie: tak, to jest kosztowne, wy-
maga inwestycji. A poza tym warto śle-
dzić rozwój wydarzeń, nawet tych, które 
wydają się być bardzo dalekie od naszej 
firmy i całkowicie niezwiązane z naszą 
działalnością gospodarczą. W warunkach 
niepewności – a w takich przyszło nam 
działać – Czarne Łabędzie latają już całymi 
stadami. Przypomnę tego przedsiębiorcę, 
który w lutym stwierdzał: a cóż mnie może 
obchodzić grypa w Wuhanie? 

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" 
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zakłady karne i areszty śledcze, to 
obiekty o szczególnych wymaga-

niach w zakresie bezpieczeństwa. Wyko-
rzystywane do ich ochrony elektroniczne 
systemy zabezpieczeń, takie jak SSWiN, 
KD czy monitoring, muszą zapewniać wy-
soki stopień ochrony – bez względu na 
okoliczności.

Przy projektowaniu tego rodzaju sys-
temów należy brać pod uwagę urządzenia 
spełniające rygorystyczne normy branżo-
we. Dobrym wyborem będą profesjonalne 
rozwiązania firmy SATEL:
�� systemy alarmowe bazujące na cen-

tralach INTEGRA Plus
�� system kontroli dostępu ACCO NET
�� stacja monitorująca STAM-2.

System alarmowy

Systemy alarmowe bazujące na centra-
lach INTEGRA Plus spełniają wymagania 
normy EN 50131 Grade 3. Pojedyncza 
centrala, np. INTEGRA 256 Plus, przy wy-
korzystaniu ekspanderów (wejść INT-E, 
wyjść INT-O, wejść i wyjść INT-PP), obsłu-
guje nawet 256 wejść i wyjść. Podłączone 
do niej urządzenia można podzielić na 
32 strefy oraz 8 partycji (podsystemów). 
W przypadku rozbudowanych i rozpro-
szonych instalacji, obejmujących wiele 
central alarmowych, sprawny nadzór nad 
nimi może stanowić wyzwanie.

Z myślą o takich potrzebach zapro-
jektowano oprogramowanie INTEGRUM. 
Umożliwia ono łączenie wielu instalacji 

w jeden skalowalny system bezpieczeń-
stwa. Zawiera centralną bazę użytkowni-
ków, zdarzeń, stanu obiektów oraz map. 
Rozwiązanie znacznie upraszcza nadzór 
nad rozproszonymi systemami alarmo-
wymi, w tym także zdarzeniami i użyt-
kownikami, co umożliwia błyskawiczną 
reakcję na określone zdarzenia, np. pró-
by włamania.

Za ich wykrywanie w SSWiN odpowia-
dają czujki ruchu – PIR oraz dualne – ta-
kie jak: SLIM-PIR-PRO, SLIM-DUAL-PRO, 
a także zewnętrzne OPAL Pro i kurtynowe  
AGATE. Każde z urządzeń cechuje się wyso-
ką odpornością na fałszywe alarmy i posia-
da podwójną ochronę przed sabotażem.

W trakcie dodawania do systemu 
czujek oraz kolejnych urządzeń warto za-
wczasu zwrócić uwagę na odpowiednie 
zasilanie. Przy rozbudowanym systemie 
wskazane jest dodanie impulsowego zasi-
lacza buforowego APS-612 (12 V DC) o wy-
dajności prądowej do 6 A, którego podłą-
czany jest akumulator – awaryjne źródło 
zasilania. Takie rozwiązanie zagwarantuje 
ciągłość działania systemu i w konse-
kwencji odpowiednie reagowanie w sytu-
acjach kryzysowych.

Wszystkie zdarzenia, na bieżąco prze-
twarzane przez centralę, mogą być prze-

ELEKTRONICZNE SYSTEMY 
ZABEZPIECZEŃ W SŁUŻBIE 
WIĘZIENNEJ

ZARZĄDZANIE | ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
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syłane do wyznaczonych osób oraz do 
stacji monitorującej (STAM-2). W tym celu 
warto wykorzystać moduł ETHM-1 Plus 
oraz INT-GSM, które oprócz standardowe-
go powiadamiania o zdarzeniach, wspól-
nie realizują dwutorowy monitoring (Dual 
Path Reporting).

Należy także zaznaczyć, że centrale 
INTEGRA Plus posiadają wbudowane, 
uproszczone funkcje kontroli dostępu, 
umożliwiające między innymi, sterowanie 
systemem przy użyciu transponderów. 
Z tego względu, obok klasycznych mani-
pulatorów, służących do programowa-
nia i zarządzania systemem (INT-KLCD) 
warto również korzystać z urządzeń serii  
INT-KLCDR oraz INT-KLFR, wyposażonych 
w czytnik kart zbliżeniowych. Każdy ma-
nipulator wyposażony jest w podwójne 
zabezpieczenie sabotażowe. Gdy jednak 
w obiekcie wymagane są bardziej zaawan-
sowane rozwiązania w zakresie kontroli 
dostępu, należy sięgnąć po skalowalny 
system kontroli dostępu ACCO NET.

Kontrola dostępu

ACCO NET to profesjonalne narzędzie do 
realizacji efektywnego nadzoru nad do-
stępem do przejść w chronionych obiek-
tach. Głównymi elementami ACCO NET 

są: oprogramowanie ACCO Server oraz 
centrale kontroli dostępu ACCO-NT. Cen-
trale obsługują kontrolery przejść serii  
ACCO-KP – w tym ACCO-KPWG, ze wspar-
ciem dla protokołu Wiegand – do których 
podłączane są czytniki do identyfikacji 
użytkowników: seria CZ-EMM oraz klawia-
tura ACCO-SCR-BG z obsługą transponde-
rów pasywnych.

Odczyt transponderów może odby-
wać się również przy użyciu manipula-
torów serii ACCO-KLCDR. Urządzenia te 
(obok ACCO-SCR-BG) umożliwiają identy-
fikację użytkownika na podstawie karty 
i/lub kodu, zaś podświetlany ekran i kla-

wiatura zapewniają wygodną obsługę  
– nawet w słabo oświetlonych miejscach.

Administracja systemem KD odbywa 
się przez aplikację sieciową ACCO Web. 
Program umożliwia m.in. tworzenie ra-
portów obecności użytkowników, zlicza-
nie osób w danej strefie lub w obiekcie, 
podgląd stanu serwera, central i kontrole-
rów (również na mapie). 

Oprócz tego, ACCO NET można łatwo 
zintegrować z SSWiN (gdy zachowanie wy-
magań EN 50131 Grade 3 nie jest obligato-
ryjne). Znacznie rozszerza to możliwości 
obu systemów i pozwala skuteczniej re-
agować na zaistniałe zdarzenia. 

Monitoring

Informacje o zdarzeniach, napływające 
z centrali SSWiN, mogą być rejestrowane 
i klasyfikowane przez stację monitorują-
cą STAM-2. W jej skład wchodzą: system 
stacji monitorującej z wbudowanym mi-
kroserwerem, wraz z kartami rozszerzeń 
serii STAM, modułami GSM oraz oprogra-
mowanie STAM-2. 

Elementy te umożliwiają stworzenie 
wielostanowiskowej sieci monitorującej, 
z opcją inteligentnego rozdziału zdarzeń 
między stanowiskami. System taki oferu-
je także różnicowanie priorytetów, czyli 
kolejności zgłaszania zdarzeń wymagają-
cych interwencji, przy jednoczesnym na-
pływie zdarzeń z różnych lokalizacji.

Program STAM-2 może odbierać i klasy-
fikować sygnały zdarzeń jako wymagające 
interwencji z automatycznym sygnalizowa-
niem sytuacji wyjątkowej. Ponadto ważnym 
rozszerzeniem programu jest STAM-VIEW. 
Służy on do zdalnego podglądu zdarzeń na-
pływających z określonej lokalizacji – rów-
nież w czasie rzeczywistym. 

Artykuł Firmy SATEL 

Zdjęcia: shutterstock.com, SATEL
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Wstęp 

W pierwszej części artykułu opisane zo-
stały wymagania dotyczące uzasadnienia 
i zasad rejestrowania podmiotów wy-
stępujących o nadanie statusu Znanego 
Dostawcy Zaopatrzenia Portu Lotnicze-
go. Przedstawiono praktyczne założenia 
dotyczące funkcjonowania oraz metody 
zatwierdzania firm planujących realiza-
cję zadań w zakresie dostaw do portów 
lotniczych w kontekście obowiązujących 
przepisów prawa zarówno krajowego, jak 
i unijnego.  

Część druga artykułu miała doty-
czyć samego procesu nadawania statusu 
i związanych z tym czynności realizo-
wanych przez porty lotnicze. Jednakże 
w obecnej sytuacji związanej z wystąpie-
niem „kryzysu” COVID-19, autor zdecydo-
wał się odejść od poprzedniego założenia 
i skupić się na uzasadnieniu wyboru tej 
formy działalności oraz wskazaniu zalet 
wynikających z nadania statusu, zarówno 
dla firm, jak i samych portów lotniczych, 
w aspekcie ograniczeń w prowadzeniu 
działalności gospodarczej związanych ze 
wspomnianym wcześniej globalnym pro-
blemem, jakim jest sytuacja epidemiczna.

Ograniczenia w prowadzeniu 
działalności gospodarczej 
dla Znanego Dostawcy 
Zaopatrzenia Portu Lotniczego 
w związku ze światowym 
kryzysem wywołanym 
koronawirusem

Jak ważne dla portów lotniczych jest za-
pewnienie ciągłości dostaw zaopatrzenia 
nie trzeba wyjaśniać. Jednym z głównych 
przychodów większości lotnisk komuni-
kacyjnych, w tym terminali pasażerskich, 
jest prowadzona na ich terenie działalność 
wielu renomowanych placówek ogólno-

światowych sieci handlowych. Wyłączenie 
możliwości prowadzenia sklepów, punk-
tów usługowych, restauracji i innych tego 
typu placówek, dla wielu z nich nie sta-
nowi dużego problemu ekonomicznego, 
ale jest bardzo istotne z punktu widzenia 
wizerunkowego. To właśnie ten argument 
jest istotny dla obydwu stron zaangażo-
wanych w proces biznesowy. Port lotniczy 
czerpie zyski z wynajmu powierzchni han-
dlowych dla dysponujących ogromnymi 
środkami finansowymi wspomnianych 
marek, a one same zdobywają rzesze 
klientów, nierzadko posiadających duże 
możliwości nabywcze. W celu zapewnie-
nia płynności wspomnianego procesu 
zainteresowani są ich usprawnieniem 
zarówno pierwsi, jak i drudzy uczestnicy, 
a także ich wspólni klienci, których zado-
wolenie jest największą wartością dodaną 
całego procesu.

Zwiększenie obrotu sklepów i innych 
użytkowników powierzchni przeznaczo-
nych do prowadzenia działalności ko-
mercyjnej w portach lotniczych wymaga 
odpowiedniej organizacji, między innymi 
w zakresie zapewnienia niezakłóconych 
dostaw zaopatrzenia. Wymusza to reali-
zację dostaw w krótkim czasie i w dużych 

ilościach z pominięciem skomplikowa-
nych procedur, zarówno formalnych, jak 
i praktycznych. Aby tak się mogło stać 
wskazane jest, by wszyscy liczący się na 
rynku dostawcy dysponowali odpowied-
nimi systemami zapewnienia dostaw. 

W chwili obecnej niezbędne jest za-
stosowanie jeszcze jednego rozwiązania 
związanego, z niewątpliwie istotnym 
i ogromnie trudnym problemem niewy-
stępującym dotychczas na tak wielką ska-
lę, jakim jest COVID-19. 

Wdrożenie właściwego systemu bez-
pieczeństwa, w tym epidemicznego, wy-
maga zastosowania odpowiednich środ-
ków ochrony, jak również właściwych 
procedur i zapewnienia kontrahentów 
o stosowaniu się do wymagań sanitar-
nych oraz związanych ze społeczną od-
powiedzialnością, wynikającą z obecnej 
sytuacji. Wszystkim uczestnikom zależy 
na spełnieniu wspomnianych założeń, 
w związku z czym będą dążyli do ich za-
chowania we wszystkich wymienionych 
obszarach. Dotyczy to zarówno dostaw-
ców, portów lotniczych, ich kontrahen-
tów oraz klientów. Aby temu sprostać 
status Znanego Dostawcy Zaopatrzenia 
Portu Lotniczego wydaje się być najsku-
teczniejszym rozwiązaniem systemowym 
gwarantującym zachowanie wszelkich 
założeń. 

Każdy dostawca zaopatrzenia, posia-
dający status Znanego Dostawcy Zaopa-
trzenia Portu Lotniczego powinien wpro-
wadzić w obszarze swojej działalności 
takie metody zapobiegania rozprzestrze-
niania się potencjalnych zagrożeń epide-
micznych, które zapewnią odpowiedni 
poziom ochrony oraz dadzą rękojmię 
bezpieczeństwa dla współpracujących 
z nimi portów lotniczych. Metodyka pro-
wadzenia działalności w tym zakresie 
powinna uwzględniać nie tylko proble-
matykę związaną z opisanymi w pierwszej 

ZNANY DOSTAWCA ZAOPATRZENIA  
PORTU LOTNICZEGO, JAKO 
USPRAWNIENIE PROCESU  
DOSTAW CZ. 2

Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/port-lotniczy-
-zurych-abflighalle-335589/ 
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części artykułu wymaganiami w zakresie 
ochrony lotnictwa cywilnego, ale również 
w zakresie przeciwdziałania rozprzestrze-
niania się koronawirusa. Aby tak się stało 
każdy przedsiębiorca winien opracować 
odpowiedni system zabezpieczenia przed 
wspomnianym zjawiskiem w sposób ab-
solutnie wiarygodny dla swoich klientów, 
którymi są między innymi porty lotnicze. 
W tym celu, wszystkie procedury powinny 
uwzględniać, że w dostawach nie tylko nie 
występują zagrożenia opisane w przepi-
sach prawa w zakresie ochrony lotnictwa 
cywilnego przed aktami bezprawnej in-
gerencji, ale również inne ryzyka, w tym 
epidemiczne. Dla każdego potencjalnego 
klienta przedsiębiorcy, który daje udoku-
mentowaną rękojmię tych zasad, powin-
no to być wystarczające, aby uznać i za-
twierdzić tak wiarygodnego kontrahenta. 

Wdrożone rozwiązania muszą uw- 
zględniać, między innymi konieczność 
zapewnienia izolowania dostaw od do-
stępu osób nieupoważnionych, których 
kontakt z towarem przeznaczonym do 
wprowadzenia do części krytycznych stref 
zastrzeżonych portów lotniczych byłby 
wysoce ryzykowny z przyczyn ochrony 
lotnictwa cywilnego oraz epidemicznych. 
Zastosowanie odpowiednich rozwiązań 
infrastrukturowych związanych z odpo-
wiednim zabezpieczeniem technicznym 

magazynów, miejsc kompletacji, kontroli 
jakości i bezpieczeństwa oraz środków 
transportu, a także formalnych, takich 
jak zapewnienie dostępu do dostaw jedy-
nie osobom posiadającym odpowiednie 
uprawnienia oraz wolnych od innych ry-
zyk jest i powinno być ważnym elemen-
tem w procesie zatwierdzania statusu 
Znanego Dostawcy Zaopatrzenia Portu 
Lotniczego. Pozwoli to również na uprosz-
czenie późniejszych procedur związanych 
z samą realizacją dostaw. Już świado-
mość tego, że dostawy są wolne od wszel-
kich zagrożeń, potwierdzona procesem 
zatwierdzania statusu jest istotnym argu-

mentem uwiarygodnienia przedsiębiorcy 
i dla obydwu stron skutkuje uproszcze-
niem cyklu realizacji zaopatrzenia.

Obecnie wszystkie organy regulacyjne 
dążą do wcześniej wspomnianego uprasz-
czania procedur związanych z funkcjono-
waniem systemu, jakim jest lotnictwo cy-
wilne, jednakże bez osłabiania poziomu 
jakości, bezpieczeństwa i jego ochrony. 
W tym celu przyjęcie założeń związanych 
chociażby z ograniczaniem kontaktu 
uczestników procesów ze sobą wydaje 
się być rozwiązaniem ściśle związanym 
z funkcjonowaniem instytucji Znanego 
Dostawcy Zaopatrzenia Portu Lotnicze-
go. To właśnie dzięki zastosowaniu cyklu 
dostaw realizowanych przez opisywane 
podmioty takie ograniczenie gwarantuje. 
Przekazanie informacji dotyczącej pla-
nowanych dostaw oraz wykorzystanie 
statusu umożliwi portom odpowiednie 
przygotowanie się do przyjęcia określo-
nych ładunków do swoich powierzchni, 
a dostawcom pozwoli na realizacje zaopa-
trzenia bez konieczności poddawania się 
długotrwałym, skomplikowanym i nara-
żającym na bezpośredni kontakt uczestni-
kom przedsięwzięcia.

Zalety nadawania statusu Znanego 
Dostawcy Zaopatrzenia Portu 
Lotniczego 

W chwili obecnej każdy zarządzający 
portem lotniczym dąży do minimaliza-
cji wystąpienia na swoim terenie ryzyka 
związanego z zagrożeniem koronawiru-
sem. W związku z tym redukuje on ilość 
personelu wymaganego do zapewnienia 
minimalnej obsady na stanowiskach wy-
konawczych, między innymi personelu 
odpowiedzialnego za kontrolę bezpie-
czeństwa, kompletację oraz magazyno-
wanie dostaw. Ograniczenia takie powo-
dować mogą znaczne wydłużenie czasu 
obsługi wszelkich przedsięwzięć na ob-
szarze portu lotniczego, co niewątpliwie 
ma wpływ na ostateczny wynik finanso-
wy portu. Zastosowanie zatem statusu 
Znanego Dostawcy Zaopatrzenia Portu 
Lotniczego może przynieść niewątpliwie 
oczekiwany skutek ekonomiczny, który 
umożliwia wykorzystanie zmniejszonej 
do minimum obsady stanowiskowej 
personelu związanego z obsługą przy-
jęcia towarów do obszaru lotniska. Pra-
cownicy realizujący zadania w obszarze 
logistycznym, jak i związani z procesami 
kontroli bezpieczeństwa, nierzadko ge-
nerują ogromne koszty, które w niektó-
rych przypadkach przerastają wartość re-

alizowanej usługi i stają się nieopłacalne 
dla przedsiębiorców.

Dlatego zastosowanie tego rozwią-
zania wydaje się być niezwykle skutecz-
ne, proste oraz opłacalne dla wszystkich 
stron przedsięwzięcia. Wykorzystanie 
możliwości, jakie daje cykl dostaw reali-
zowanych przez Znanego Dostawcę Za-
opatrzenia Portu Lotniczego jest najlep-
szym, z biznesowego punktu widzenia, 
rozwiązaniem strategicznym dla wszyst-
kich zainteresowanych procesem. Daje 
to możliwość ograniczenia kosztów bez-
pośrednich oraz pośrednich realizowa-
nego cyklu. Powoduje to skrócenie czasu 
wykonania przedsięwzięcia, a także ob-
niżenie kosztów osobowych związanych 
z koniecznością zatrudnienia odpowied-
niego składu załogi oraz kosztów zwią-
zanych z zapewnieniem odpowiedniej 
obsługi infrastruktury.

Te pokrótce opisane argumenty po-
winny być wystarczające, aby przekonać 
o tym, że instytucja Znanego Dostawcy 
Zaopatrzenia Portu Lotniczego jest i po-
winna być brana pod uwagę zarówno 
przez przedsiębiorców realizujących za-
dania związane z zaopatrzeniem portu 
lotniczego oraz samych zarządzających 
portami. Wprowadzenie tego rozwiązania 
daje możliwość, szczególnie w obecnym 
czasie zapewnienie odpowiedniego po-
ziomu ochrony przed występującymi za-
grożeniami oraz jest zasadne dla realizacji 
stawianych sobie przez przedsiębiorców 
celów ekonomiczno-społecznych. 

 

dr Michał A. Domański
Niezależny ekspert, instruktor i audytor wewnętrz-
ny kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cy-
wilnego. Wieloletni pracownik i współpracownik, 
linii i portów lotniczych, a także podmiotów reali-
zujących lotniczą działalność gospodarczą. Biegły 
sądowy i wykładowca akademicki.

Źródło: https://wyborcza.pl/7,75399,25787679,epide-
mia-na-wyspach-10-ofiar-smiertelnych-rzad-wybiera-
-inna.html?disableRedirects=true 
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P od pojęciem Dźwiękowego Syste-
mu Ostrzegawczego (DSO) kryje 
się system radiowęzłowy, który 

spełnia rygorystyczne wymagania normy 
zharmonizowanej EN54 oraz przepisów 
krajowych ppoż., a jego zadaniem jest 
emisja komunikatów głosowych w sytu-
acji pożaru (lub innej sytuacji kryzysowej), 
za sprawą czego wzrasta poziom bezpie-
czeństwa osób przebywających w budyn-
ku. Wymogi prawne odnośnie stosowania 
tego typu systemu reguluje rozporządze-
nie z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. Szyb-
ka lektura tego rozporządzenia pozwala 
dojść do wniosku, iż systemy tego typu 
spotykane będą zazwyczaj w obiektach 
użyteczności publicznej, o przeznaczeniu 
biurowym, hotelowym lub kulturalnym – 
nie zaś zakładach produkcyjnych, czy też 
obiektach wysokiego składowania. Nic 
bardziej mylnego – ze względu na świa-
domość spółek dotyczącą ryzyka utraty 
zasobów ludzkich oraz materialnych, 
a także perspektywę ograniczenia kosz-
tów ubezpieczenia obiektu oraz odpowie-
dzialności zarządcy i właściciela budynku 
w razie tragedii, systemy DSO coraz czę-
ściej pojawiają się nawet w obiektach, 
gdzie formalnie nie są wymagane. Dodat-
kowym walorem zastosowania systemu 
jest również możliwość wykorzystania go 
w celu rozgłaszania komunikatów ogól-
nych, które potrafią usprawnić pracę zało-
gi obiektu oraz zwiększyć jej organizację. 
Wiele osób uważa również, iż instalacja 
tego typu może podnosić komfort pra-
cy i morale załogi – służąc nie tylko jako 
narzędzie do realizacji harmonogramu 
pracy, ale też np. jako źródło dźwięku 

odpowiedzialne za emisję relaksującego 
podkładu muzycznego.

Problemy z nagłośnieniem 
obiektów wielkokubaturowych

Projektanci oraz instalatorzy wszelkiej 
maści systemów nagłośnienia w obiek-
tach wielkopowierzchniowych zazwyczaj 
borykają się z problemami dwóch ro-
dzajów – akustycznej oraz czysto instala-
cyjnej. Dwa najbardziej problematyczne 
zjawiska akustyczne, z jakimi przyjdzie 
stoczyć walkę, to obecność niekorzystne-
go tła akustycznego (hałasu mechanicz-
nego) oraz kiepska akustyka nagłaśnia-
nego pomieszczenia (długi czas pogłosu). 
Z kolei od strony instalacyjnej oczekiwać 
należy problemów związanych z ogrom-
nymi długościami tras kablowych, spad-
kami napięć oraz kosztami okablowania, 
które w wypadku systemu DSO musi speł-
niać wymogi pożarowe (wymagane jest 
stosowanie kosztownych przewodów jak 
HDGs, czy HTKSH PH90) . 

Słyszenie w hałasie

Oczywistym dla każdego jest fakt, iż obec-
ność hałasu pogarsza jakość ludzkiego 
słyszenia – będzie ona obniżała komfort 
słuchania, degradowała zrozumiałość 
przekazu – może wręcz uczynić zrozumie-
nie rozgłaszanej przez system treści całko-
wicie niemożliwym. Przyczyn tego należy 
doszukiwać w ograniczeniu możliwości 
układu słuchowego do jednoczesnego 
przetwarzania różnych sygnałów dźwię-
kowych.

Zjawiskiem jakie opisuje tę właści-
wość dźwięku jest zjawisko maskowa-
nia akustycznego, które może zacho-

dzić w dziedzinie częstotliwości (dotyczy 
problemu dźwięków o nakładającym się 
pasmie) i/lub dziedzinie czasu (dotyczy 
dźwięków następujących jeden po dru-
gim). Esencja zjawiska sprowadza się do 
faktu, iż kiedy do człowieka dociera więk-
sza liczba sygnałów dźwiękowych, wtedy 
jeśli dany sygnał przekracza tzw. próg ma-
skowania (czyli jest dostatecznie głośny 
w porównaniu do innego – maskowanego 
– dźwięku), to będzie on utrudniał słucha-
nie dźwięków pozostałych.

W wypadku nagłaśniania obiektu 
takiego jak maszynownia, magazyn, czy 
fabryka – użytecznym sygnałem audio, 
o którego zrozumiałość należy zadbać, 
będzie komunikat głosowy. Sygnały ma-
skujące pochodzić będą zazwyczaj od 
maszyn pracujących w bezpośrednim 
otoczeniu słuchaczy, lub też pojazdów. 
Planując system nagłośnienia obiektu 
należy więc mieć na uwadze oczekiwa-
ny poziom tegoż hałasu (ponieważ sys-
tem nagłośnienia powinien umożliwiać 
odtwarzanie komunikatów głosowych 
o głośności odpowiednio wyższej), a tak-
że jego rozkład w dziedzinie częstotliwo-
ści. Ten drugi fakt jest często ignorowany 
przez instalatorów i projektantów, którzy 
nie zdają sobie sprawy z faktu, iż zjawisko 
maskowania jest umiejscowione w dzie-
dzinie częstotliwości. Warto pamiętać, 
że sygnał ma zdolności do maskowania 
jedynie sygnałów o częstotliwościach 
zbliżonych oraz wyższych. Będzie to 
miało znaczenie przy określeniu ewen-
tualnej potrzeby wytłumienia hałasów  
maszynowych.

Podczas planowania systemu należy 
też niezmiennie mieć na uwadze zalece-
nie, aby w pasmie użytecznym mowy sys-
tem był w stanie dostarczyć sygnał na po-

INSTALACJE DŹWIĘKOWYCH 
SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH 
W WIELKOKUBATUROWYCH 
OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH 
ORAZ HALACH MAGAZYNOWYCH
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ziomie przekraczającym o przynajmniej 
6dB oczekiwany poziom hałasu (rozumia-
ny tu jako poziom tła akustycznego).

Problem pogłosu

Pogłos jest naturalną cechą każdego po-
mieszczenia. Zależy on od jego wielkości, 
zastosowanych materiałów budowlanych 
(ich chłonności akustycznej), sposobu po-
krycia poszczególnych powierzchni, a na-
wet umeblowania. Pogłos wynika z odbić 
dźwięku, których nadmierna obecność 
powoduje w pewnym sensie tegoż dźwię-

ku rozmycie– znacznie pogarszając kom-
fort słuchania oraz zrozumiałość przeka-
zywanych treści. Dlaczego tak się dzieje? 
Otóż należy zdać sobie sprawę, iż dźwięk 
odbity trafiający do słuchacza ze znacz-
nym opóźnieniem w stosunku do dźwięku 
bezpośredniego (dźwięku ze źródła – np. 
zestawów głośnikowych) jest przez układ 
słuchowy postrzegany de facto jako ha-
łas – tzw. hałas pogłosowy – toteż jego 
obecność wywoływać będzie wspomnia-
ne w poprzednim paragrafie zjawisko 
maskowania akustycznego. Sam hałas 
pogłosowy często może stanowić większą 

składową tła akustycznego w hali zakła-
dowej, niż hałas mechaniczny. 

Parametrem, który opisuje wspo-
mniany pogłos jest tzw. czas pogłosu 
(Reverberation Time), a więc czas jaki 
potrzebny jest pomieszczeniu na ‘wyci-
szenie’ (zazwyczaj mówi się tu o RT60, 
a więc odcinku czasu, jaki po wyłączeniu 
sygnału audio pobudzającego pomiesz-
czenie musi minąć, aby poziom dźwięku 
w pomieszczeniu spadł o 60dB). Parametr 
ten opisany jest przez zależność:

gdzie:
0,161 –  dobrany doświadczalnie współczynnik 

propagacji
V –  objętość pomieszczenia
A –  całkowita chłonność akustyczna po-

mieszczenia 
S –  całkowita powierzchnia pomieszczenia

 –  średni współczynnik pochłaniania po-
mieszczenia

Łatwo więc zdać sobie sprawę, że po-
mieszczenia takie jak magazyny, czy hale 
produkcyjne cechować się będą długim 
czasem pogłosu. Wynika to z zazwyczaj 
dużej kubatury tego typu obiektów oraz 
znikomej w ich wykończeniu obecności 
materiałów korzystnych akustycznie. 
W sytuacji, gdzie akustyka pomieszczenia 
jest niekorzystna, co przekłada się wprost 
na dużą liczbę odbić dźwięku jakie docie-
rać będą do słuchaczy, trzeba zadbać nie 
tylko o to, aby wygenerować dostatecznie 
wysoki poziom dźwięku wobec hałasu 
maszynowego, ale też o to, aby instala-
cja nagłośnienia generowała jak najmniej 
szkodliwych odbić dźwięku. To ostatnie 
uzyskać można jedynie poprzez odpo-
wiedni dobór rodzaju oraz optymalne roz-
mieszczenie zestawów głośnikowych. 

Planowanie systemu 
nagłośnienia – stosunek dźwięku 
bezpośredniego do odbitego 
oraz współczynnik przejrzystości 
dźwięku 

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki 
sposób należy poprawnie rozplanować 
instalację DSO wielkopowierzchniowego 
obiektu, należy pochylić się nad opisany-
mi powyżej zagadnieniami akustycznymi. 
Pierwszym krokiem powinien być dobór 
odpowiednich dla danego obszaru nagło-
śnienia zestawów głośnikowych.
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Rysunek 2. Przykład zaadaptowany na bazie zjawiska Moore’a – ilustracja obrazuje wpływ 
wąskopasmowego hałasu zlokalizowanego na częstotliwości 1200 Hz. Inny dźwięk o częstotliwości 
4 kHz i natężeniu 50 dB (zaznaczony X) będzie słyszalny, jeśli sygnał maskowania nie przekroczy  
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Wybrane urządzenia powinny przede 
wszystkim być w stanie zapewnić odpo-
wiednio duży poziom emisji dźwięku tj. 
taki, który pozwoli zapewnić przynajmniej 
6 dB, najlepiej 10 dB, odstęp sygnału 
użytecznego (komunikatu) od hałasu. 
Ze względu na fakt, iż hałas maszynowy 
często cechuje się wysokim natężeniem 
wybór zestawu głośnikowego pada więc 
często na najbardziej efektywne w ro-
zumieniu poziomu emisji ciśnienia aku-
stycznego konstrukcje – tuby głośnikowe, 
lub też urządzenia kierunkowe o mniej-
szej efektywności, lecz pozwalającej to 
skompensować wysokiej mocy znamio-
nowej np. głośniki hemisferyczne. Poziom 
dźwięku bezpośredniego dostarczany 
w punkt przez źródło głośnikowe zależy 
bowiem od trzech czynników: efektyw-
ności źródła, mocy dostarczanej na prze-
twornik oraz charakterystyki kierunkowej 
zestawu (musimy pamiętać, że poziom 
dźwięku nie jest generowany w otoczeniu 
głośnika w sposób równomierny). 

gdzie:
 –  efektywność zestawu głośnikowego

P – dostarczona moc
 – funkcja charakterystyki kierunkowej 

Pod uwagę należy oczywiście również 
wziąć możliwości montażowe głośnika, po-
nieważ w obiektach przemysłowych często 
bywają one ograniczone. Należy również 
mieć na uwadze obecność przeszkód– jak 
wiadomo aby uzyskać dobrą zrozumiałość 
mowy niezbędne jest dostarczenie słucha-
czowi odpowiedniej ‘ilości’ dźwięku bez-
pośredniego, co będzie utrudnione, jeśli na 
drodze od głośnika do słuchacza znajdo-
wać się będą regały wysokiego składowa-
nia, pomosty techniczne, czy też otaczać 
go będą maszyny, jak to ma miejsce w wy-
padku tzw. gniazd roboczych. 

Rozmieszczenie głośników powinno 
bezwzględnie odzwierciedlać układ po-
mieszczenia oraz jego aranżację. Posłużyć 
się można dwoma przykładami:
1. W magazynie wysokiego składowania 

przeszkodę na drodze dźwięku stano-
wią regały. W obszarze zagospodaro-
wanym regałami konieczne jest więc 
zastosowanie większej liczby zesta-
wów głośnikowych, niż w obszarze 
otwartym – poprawne nagłośnienie 
obszaru wymaga rozmieszczenia gło-
śników w alejkach pomiędzy regałami 
i nakierowanie ich wzdłuż ciągu ko-
munikacyjnego. 

2. W hali produkcyjnej często występują 
stanowiska robocze otoczone maszy-
nami tzw. gniazda, w których pracow-
nik przebywa we wzmożonym hałasie. 
Ze względu na obecność maszyn, sor-
terów, czy innej aparatury stanowisko 
jest odcięte od dźwięku bezpośred-
niego jaki mógłby trafiać do pracow-
nika będącego w środku z zestawów 
głośnikowych rozmieszczonych na 
obwodzie obiektu. W tej sytuacji ko-
nieczny jest montaż głośnika zwiesza-
nego lub głośnika kierunkowego jak 
projektor dźwięku bezpośrednio nad 
stanowiskiem. 

Podział obszaru użytecznego  
na strefy

Z akustycznego punktu widzenia dąże-
niem projektanta i instalatora systemu 
DSO jest zapewnienie jak najlepszej zro-
zumiałości mowy, poprzez optymalne po-
krycie nagłaśnianego obszaru dźwiękiem 
tj. zapewnienie jak najlepszego stosunku 
dźwięku bezpośredniego wobec odbitego 
oraz odstęp tegoż dźwięku wobec hała-
su. Musimy zdawać sobie sprawę, że jako 
hałas przez układ słuchowy człowieka 

postrzegany będzie również dźwięk uży-
teczny docierający do słuchacza z syste-
mu z dużym opóźnieniem np. z bardzo od-
ległych zestawów głośnikowych, czy też 
sprzężonej kubatury – np. sąsiedniej hali. 

Mając świadomość tego faktu możemy 
zwiększyć zrozumiałość mowy generowa-
nej przez system poprzez świadome nie 
pobudzanie większej powierzchni, niż jest 
to wymagane. Obszar nagłośnienia należy 
więc podzielić na większą liczbę stref – ze 
względu na ich przeznaczenie i funkcjo-
nalność. np. tak, aby pokrywały się ściśle 
z powierzchnią zajmowaną przez dane 
stanowiska pracy, czy jednostki organiza-
cyjne zakładu. Ten oczywisty fakt często 
umyka projektantom, którzy wyposażają 
swoje obiekty w systemy jednokanałowe 
i/lub takie, gdzie do dyspozycji użytkow-
nika oddany zostaje jednoprzyciskowy 
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Rysunek 3. Rozmieszczenie tub głośnikowych w hali magazynowej, uwzględniające sposób roz-
mieszczenia regałów wysokiego składowania
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pulpit mikrofonowy, za pomocą którego 
adresować można jedynie całość syste-
mu. Mogłoby się wydawać, że powyższe 
rozwiązanie zastosować można wyłącz-
nie w kontekście komunikatów ogólnych 
nadawanych w systemie – nic bardziej 
mylnego, również w wypadku komunika-
tów ewakuacyjnych można spróbować 
podzielić obszar użyteczny w ten sposób, 
żeby w kubaturach przyległych rozgłaszać 
komunikaty naprzemiennie – w sposób 
sekwencyjny. 

Pasmo sygnału audio  
oraz odpowiednie przygotowanie 
komunikatów

Nie bez wpływu na jakość i zrozumiałość 
komunikatów głosowych generowanych 
przez system ma jego pasmo przenosze-
nia. Przysłowiowemu Kowalskiemu wy-
dawać się będzie, że im szersze pasmo 
przenoszenia systemu, tym będzie on 
lepszy. Będzie to prawdą dla większości 
systemów o przeznaczeniu ogólnym i mu-
zycznym. Jak się okazuje nie musi to być 
prawda w wypadku obiektów będących 
przedmiotem tego artykułu – systemów, 
których celem jest przede wszystkim prze-
kazywanie informacji głosowej.

Należy zdawać sobie sprawę, iż klu-
czowym z punktu widzenia informacji 
w wypadku dźwięku jest pasmo z zakresu 
od około 300 Hz do 4 kHz. Jeśli zależy nam 
na zwiększeniu subiektywnie odbieranej 
jakości mowy wtedy można rozszerzyć 
to pasmo w kierunku niskich częstotliwo-
ści – do ok. 125 Hz. Rozszerzenie pasma 
w kierunku wysokich częstotliwości ok. 
8 kHz pozwoli natomiast na zwiększe-
nie rozpoznawalności mówcy w oparciu 
o jego barwę dźwięku. O ile zwiększanie 
udziału wysokich częstotliwości nie bę-
dzie szkodliwe, o tyle warto wiedzieć, że 
zwiększanie pasma dźwięku w zakresie 
częstotliwości niskich nie dość, że nie 
będzie się przekładało na wzrost zrozu-
miałości generowanego sygnału mowy, 
ale może wręcz tę zrozumiałość obniżyć 

– ze względu na pobudzenie pomieszcze-
nia trudnymi do wytłumienia, długo wy-
brzmiewającymi tonami niskimi. Z tego 
względu warto, aby projektowany system 
wyposażony był w narzędzia cyfrowej ob-
róbki barwy dźwięku, które pozwolą ogra-
niczyć jego pasmo, do pasma użytecznego 
sygnału mowy (125 Hz–8 kHz), a także wy-
sterować odpowiedź częstotliwościową 
systemu, aby zapewnić w tym pasmie czę-
stotliwości jak najbardziej równomierny 
rozkład amplitudy.

Użycie korektora barwy dźwięku po-
zwoli również zoptymalizować zrozumia-
łość mowy poprzez eliminację szeregu 
innych niekorzystnych zjawisk akustycz-
nych, jakie mogą występować w pomiesz-
czeniu, takich jak rezonanse. 

W wypadku pomieszczeń wielkoku-
baturowych i pogłosowych często nawet 
to nie wystarcza. W tej sytuacji konieczne 
jest odpowiednie przygotowanie komuni-
katów głosowych:
1. Nowoczesne systemy DSO wyposażo-

ne są w procesory DSP zdolne przepro-
wadzić korekcję dźwięku w szerokim 
zakresie. Pomimo to liczba, a przede 

wszystkim dobroć (Q) dostępnych fil-
trów może się okazać niewystarczają-
ca w kontekście bardzo wymagające-
go, trudnego pomieszczenia. Można 
w tej sytuacji wprowadzić niezbędne 
filtry bezpośrednio na wgrywane do 
systemu komunikaty głosowe.

2. Często pomija się fakt, że szybkość 
odczytywania komunikatu głosowe-
go ma wpływ na jego zrozumiałość 
w trudnych warunkach akustycznych. 
Tekst czytany szybko w obecności 
dźwięku odbitego będzie znacznie 
trudniejszy do zrozumienia, niż ta 
sama treść odczytana odpowiednio 
wolniej.
Reasumując – w wypadku pomiesz-

czeń trudnych akustycznie zaleca się 
przygotowanie komunikatów głosowych 
w studiu nagraniowym pod konkretny 
nagłaśniany obiekt. Jeśli istnieje koniecz-
ność rozgłaszania komunikatów ręcznych 
przez załogę obiektów, wtedy konieczny 
jest odpowiedni dobór oraz przeszkolenie 
pracowników – tak aby mieli świadomość 
poprawnego sposobu, w jaki należy roz-
głaszać. W wypadku obiektów o dużej ro-
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Rysunek 4. Degradacja zrozumiałości mowy w obecności hałasu (sumy hałasu różnego 
pochodzenia) zależy od stosunku poziomu tegoż hałasu wobec poziomu sygnału użytecznego 
(komunikatu). Z tego właśnie względu konieczne jest zapewnienie możliwości odtwarzania  
przez system sygnału mowy na poziomie SPL przewyższającym przynajmniej o 6dB oczekiwany 
poziom hałasu
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Rysunek 5. Przykładowe spektrum sygnału mowy
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tacji kadry pracowniczej warto natomiast 
rozważyć wprowadzenie syntezatora 
mowy typu text-to-speech. 

Przygotowanie do projektowania 
systemu

Jak można wnioskować z powyższych 
informacji trudno jest przystąpić do 
planowania instalacji nagłośnieniowej 
dla obiektu wymagającego akustycznie 
i wielkokubaturowego bez dobrego pla-
nu. W odróżnieniu od typowej instalacji 
rozgłoszeniowej niezbędne jest bowiem 
więcej informacji:

a. Aby poprawnie oszacować liczbę 
zestawów głośnikowych konieczna jest 
wiedza na temat aranżacji przestrzeni 
– obecności pomostów technicznych, 
antresoli, czy też regałów wysokiego skła-
dowania będzie skutkować zwiększeniem 
liczby głośników ponad tę, która wynika-
łaby z powierzchni obszaru.

b. Istotne znaczenie będzie miał 
wpływ hałasu – nie tylko jego ogólny po-
ziom, ale też spektrum. Informacja o tym 
ostatnim zazwyczaj nie jest znana i trud-
na do określenia – pozyskanie informacji 
wymagać więc będzie często konsultacji 
z technologami innych instalacji i/lub po-
miarów.

c. Przy doborze rodzaju urządzeń gło-
śnikowych będzie trzeba mieć na uwadze 
klimat akustyczny oraz ograniczone moż-
liwości montażu – stanowi to kolejny po-
wód do pomiarów oraz wizji lokalnej.

Nawet w wypadku poprawnie zapro-
jektowanej instalacji konieczna będzie 
również świadomość wszystkich zaanga-
żowanych stron odnośnie potencjalnych 
zagrożeń oraz możliwości formalnych 
– wypracowanie uzgodnień pozwalają-
cych przeprowadzić pomyślnie odbiory 

systemu w kryteriach nieoderwanych  
od rzeczywistości.

Podstawa prawna i praktyczny 
aspekt pomiarów zrozumiałości 
mowy

Na czas obecny w Polsce nie ma jedno-
znacznie i precyzyjnie udokumentowanej 
metodologii prowadzenia odbioru insta-
lacji DSO oraz towarzyszących takim od-
biorom pomiarów zrozumiałości sygnału 
mowy. Co więcej interpretacja wyników 
pomiarów współczynnika STIPA zostawia 
pewne pole do dyskusji. Zgodnie z wytycz-
nymi CNBOP jako podstawę prawną w po-
wyższym zakresie wykorzystać można 
trzy dokumenty: normę zharmonizowaną 
PN-EN 60849, normę ISO 7240-16 oraz 
specyfikację techniczną CEN/TS 54-32.  
Dokumenty te powiązane są ze sobą i nie 
wykluczają się wzajemnie. Dzięki temu 
uzgodnić można szereg zapisów, które 
pozwolą złagodzić kryteria wymagane 
w kontekście systemu – co w odniesieniu 
do obiektów, o jakich mowa w artykule 
może się okazać niezbędne.

Oczywistym dla większości osób, któ-
re miały styczność z DSO jest fakt, że sys-
tem powinien generować zrozumiałość 
mowy nie mniejszą niż 0,5 STIPA (0,7 CIS). 
Co to w praktyce oznacza w kontekście 
obiektu wielkokubaturowego? Jak inter-
pretować wyniki pomiarów w sytuacji, 
gdy często ilość próbek pobranych w da-
nym obiekcie przekracza kilkaset?

Przede wszystkim zdać sobie należy 
sprawę, że szansa aby poprawnie zmie-
rzona STIPA wynosiła 0,50 wzwyż dla oma-
wianego typu obiektu w każdym obszarze 
jest bardzo niewielka. Kryterium używane 
dawniej tj. wymóg aby wartość średnia 
pomiarów pomniejszona o ich odchylenie 

standardowe wynosiła 0,5 również uznać 
można za mało realne – wynika to z fak-
tu, iż wielką kubaturę trudno nagłośnić 
równomiernie, a co za tym idzie odchy-
lenie standardowe pomiarów przybiera 
duże wartości. W tej sytuacji najbardziej 
korzystnym wydaje się kryterium jakie 
obrać można w odniesieniu do specyfika-
cji technicznej CEN/TS 54-32 – wymaga się, 
aby wartość średnia pobranych w strefie 
próbek wynosiła minimum 0,50 STIPA, zaś 
wartość minimalna 0,45 – przy czym odrzu-
cić można do 10% najgorszych pobranych 
próbek współczynnika. Po odpowiednim 
ustaleniu z rzeczoznawcą ds. ppoż. oraz 
pomiarach czasu pogłosu pomieszczenia, 
jeśli parametr ten przekraczać będzie war-
tości rekomendowane w kontekście normy  
PN-B 02151-4:2016 kryterium to będzie 
można obniżyć bardziej. W kontekście nor-
my PN-EN 60268-16:2011 załącznik G, tabe-
la G1, w pomieszczeniach o udowodnionej 
trudnej akustyce wymagana wartość no-
minalna współczynnika STIPA wynosi 0,46.

Warto w tym miejscu pamiętać, że ob-
niżanie kryterium do minimalnej wartości 
znajdującej oparcie formalne w obowiązu-
jących normach nie powinno umniejszać 
bezpieczeństwa osób przebywających 
w obiekcie. Jeśli więc uzgodnione jest za-
stosowanie obniżonego kryterium, wtedy 
konieczne jest odpowiednie przeszkolenie 
załogi. Jest faktem, że mózg ludzki posia-
da ogromne możliwości obliczeniowe i jest 
w stanie ‘dopowiadać’ brakujące elementy 
w momencie kiedy jest on zaznajomiony 
z poprawną treścią przekazu. W świetle 
wycofanych już standardów zwykło się ma-
wiać, że dzięki temu zjawisku w obszarach 
gdzie przebywa przeszkolony personel, 
który zaznajomiono z procedurę ewakuacji 
i treścią komunikatów, ich zrozumiałość 
wzrasta efektywnie o 0,05 STI. Mając to 
na uwadze należy zawsze zadbać o odpo-
wiednie przeszkolenie załogi oraz znajo-
mość treści komunikatów, jak i procedur 
ewakuacji. 

Jak widać instalacja systemu DSO dla 
trudnego akustycznie obiektu wielkoku-
baturowego wymaga lepszego przygoto-
wania i większej wiedzy niż w wypadku ty-
powych realizacji tego typu. Konieczny jest 
nie tylko prawidłowy dobór urządzeń, ale 
też poczynienie odpowiednich uzgodnień. 
Na szczęście świadomość o powyższym 
fakcie wzrasta zarówno wśród projektan-
tów, jak i rzeczoznawców pożarowych. 
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Rysunek 6. Przykład zastosowania korektora barwy dźwięku celem ograniczenia wpływu  
częstotliwości rezonujących w pomieszczeniu 
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BEZPIECZEŃSTWO | ZABEZPIECZANIE OBIEKTÓW

W   związku  z pandemią CoVID-19 
wzrosło  na  świecie  zaintereso-
wanie  problematyką  odkaża-

nia  i zabezpieczania obiektów, w których 
utrzymywany  jest  duży  ruch  pasażerów. 
Wirus  ten  rozprzestrzenia  się  drogą  kro-
pelkową, w  efekcie  kichnięcia  lub  kaszlu 
przy niewystarczającej osłonie nosa  i  ust 
osiada na powierzchniach. Według  infor-
macji podawanych przez Światową Orga-
nizację Zdrowia  (WHO),  czas przetrwania 
koronawirusa CoVID-19 na przedmiotach 
jest uzależniony od rodzaju materiału oraz 
warunków  otoczenia  takich  jak  wilgot-
ność czy temperatura. W oparciu o raport 
amerykańskiej organizacji Centers for Di-
sease Control and Prevention, stwierdzo-
ne najdłuższe utrzymywanie się aktywne-
go wirusa miało miejsce na wycieczkowcu 
Diamond Princess i trwało 17 dni.

Mało  kto  ma  świadomość  faktu,  że 
komponenty  wchodzące  w  skład  kra-
jowego  systemu  ratowniczo-gaśnicze-
go  zajmują  się  dekontaminacją  tylko 
w przypadkach ataków terrorystycznych 
z  użyciem  broni  biologicznej.  Nie  biorą 
udziału, ze względu na niewystarczające 
siły i środki, przy dekontaminacjach ma-
sowych, jak w przypadku pandemii koro-
nawirusa.

Metody i technologie 
stosowane do zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa

Jak podano w  tabeli,  do usuwania wiru-
sów stosowany jest roztwór RD 1 lub RD 2. 
Nie  są  to  jednak  jedyne  środki  używane 
do zwalczania zagrożeń biologicznych.

Oprócz  najpopularniejszych  ustan-
daryzowanych  środków  RD  stosowane 
są  również  mieszaniny  innych  roztwo-
rów  (np.  kwas  nadoctowy  z  dodatkiem 
wodorotlenku  sodu  oraz  anionowych 
środków  powierzchniowo  czynnych). 

DEKONTAMINACJA I ODKAŻANIE 
PRZY ZAGROŻENIACH 
BIOLOGICZNYCH W TRANSPORCIE 
MASOWYM

W Polsce używane są następujące roztwory dekontaminacyjne (RD) stosowane w zależności od 
skażenia, czyli rodzaju substancji lub mikrobów chorobotwórczych:

RD 1 5% Na2CO3 (węglan sodu) i 5% Na3PO4 (fosforan sodu)

RD 2 10% Ca(ClO)2 (podchloryn wapnia)

RD 3 5% Na3PO4 (fosforan sodu)

RD 4 1% HCl (roztwór kwasu solnego)

RD 5 Wodny roztwór detergentu (np. mydło o silnym działaniu bakteriobójczym, płyny i proszki do prania)

Podstawowe rozróżnienie zagrożeń (radioaktywnych, biologicznych, chemicznych) umożliwia 
dobór właściwego środka dekontaminacyjnego:

Klasa rozpoznanego związku chemicznego RD

  1 Nieorganiczne kwasy, odpady procesu przeróbki metali 1

  2 Metale ciężkie: rtęć, ołów, kadm itp. 2

  3 Pestycydy, chlorowane fenole, środki chwastobójcze dwufenyle poli-chlorowane 2

  4 Cyjanki, amoniaki, i inne niekwaśne i nieorganiczne odpady 2

  5 Rozpuszczalniki i związki organiczne takie jak trichloroetylen, chloroform, trichloroetan 
i toluen 1 lub 3

  6 Dwufenyle poli-chlorowane i poli-bromowane 1 lub 3

  7 Oleje natłuszczone i inne nie wymienione odpady, nieskażone pestycydami 3

  8 Nieorganiczne zasady (wodorotlenki), alkaliczne i żrące odpady 4

  9 Materiały radioaktywne 5

10 Materiały chorobotwórcze 1 lub 2

Rys. 1. Wizualizacja tuneli dekontaminacyjnych na terenie portu lotniczego
Źródło: www.stretchstructures.com
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Kwas  nadoctowy  jest  sprawdzonym, 
skutecznym  środkiem  do  dekonta-
minacji  skażeń  biologicznych  pojaz-
dów,  narzędzi  i  urządzeń,  a  także  ludzi 
i  zwierząt.  Potwierdzona  jest  jego  efek-
tywność  w  zwalczaniu  koronawirusa 
CoVID-19,  SARS,  ASF,  a  także  laseczek 
wąglika. Preparaty chemiczne stosowa-
ne w dekontaminacji przy zagrożeniach 
biologicznych  mogą  być  aplikowane 
w  zależności  od  sytuacji  oraz  dostęp-
nych sił i środków.

Najprostszą metodą  jest umycie  lub 
przetarcie odsłoniętych części ciała przy 
użyciu  ręczników,  gąbek  nasączonych 
środkami dekontaminacyjnymi, myjący-
mi lub w skrajnych przypadkach – w sy-
tuacji  braku  dedykowanych  substancji 
myjących  –  roztworem  środka  piano-
twórczego, a nawet czystą wodą.

Bardziej  zaawansowanym  sposo-
bem odkażania biologicznego są kabiny 
i  komory  dekontaminacyjne.  Mogą  być 
one zainstalowane w namiotach (w tym 
pneumatycznych),  a  środek  podawany 
jest w postaci mgły.

W  Stanach  Zjednoczonych  i  Kana-
dzie  dodatkowo  stosuje  się  środki  za-
wierające  chlor  lub  na  bazie  nadtlenku 
wodoru  (wody  utlenionej).  Używane  są 
również lampy ultrafioletowe (UV). Inną 
technologią  jest  dekontaminacja  opar-
ta na odparowanym nadtlenku wodoru 
(Vaporized Hydrogen Peroxide).  Jest  to 
technologia  niskotemperaturowej  ste-

rylizacji lub dekontaminacji, polegająca 
na odparowaniu 35% wodnego roztwo-
ru nadtlenku wodoru (H2O2) i przekształ-
ceniu  go  w  postać  suchego  gazu.  Nad-
tlenek wodoru w takim stanie skupienia 
wykazuje  większą  zdolność  penetracji, 
a  przez  to  skuteczność  w  biobójczości 
mikroorganizmów,  w  porównaniu  do 
ciekłego  roztworu.  Sucha  postać  nad-
tlenku  wodoru  ogranicza  w  znacznym 
stopniu ryzyko kondensacji H2O2 w miej-
scach  poddawanych  dekontaminacji. 
Kondensat  ten  jest  bardzo  agresywny 
i  korozyjny na powierzchniach,  z który-
mi ma  bezpośredni  kontakt. Właściwo-
ści  wody  utlenionej  (3%  roztwór  H2O2) 
oraz innych roztworów antyseptycznych 
zawierających w swoim składzie nadtle-
nek wodoru  znane  są  ze  swojej  nietok-
syczności  i  braku  szkodliwego  wpływu 
na środowisko.

Podsumowanie

Jak  przedstawiono  w  artykule  gama 
metod,  substancji  i  sposobów  aplikacji 
środków  dekontaminacyjnych  w  przy-
padku  skażeń  biologicznych  jest  dość 
szeroka.  Część  przedstawionych  sub-
stancji  może  być  stosowana  do  odka-
żania  ogólnego,  ale  część  ze  względu 
na  silną  reaktywność  chemiczną  musi 
być  stosowana  z  wyłączeniem  ludzi  lub 
przedmiotów  czy  urządzeń wykonanych 
z  materiałów  podatnych  na  szkodliwe 

oddziaływanie  środków  dekontamina-
cyjnych.  Konieczność  masowego  użycia 
w  przypadku  lotnisk  czy  dworców  kole-
jowych  i  autobusowych  doprowadzi  do 
powstania  zaawansowanej  technologii 
mgłowej, dzięki której cząsteczki środka 
bakteriobójczego są w stanie skutecznie 
odkażać ludzi i przedmioty, takie jak wa-
lizki czy odzież, w bardzo krótkim czasie. 
Stosowanie  tych  urządzeń  jest  w  opinii 
autorów najbliższą przyszłością nie tylko 
w przestrzeni komunikacji zbiorowej, ale 
również szpitali, szkół czy urzędów. 
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Rys. 2. Tunel dekontaminacyjny na dworcu autobusowym
Źródło: Integrated Transport Centre (Abu Dhabi)

Rys. 3. Kabina dekontaminacyjna
Źródło: Producent systemu FOBACON (FOam BAsed deCONtamination) 
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J eszcze kilka miesięcy temu żyliśmy 
pełnią życia, korzystając z dobro-
dziejstw natury i świata. Nikt z nas 

nie spodziewał się, że w tak krótkim cza-
sie, w trybie alarmowym będziemy mu-
sieli zmodyfikować swoje plany życiowe, 
wszelkie strategie i zamierzenia. W związku 
z zaistniałą na świecie i w Polsce pandemią 
koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego 
chorobę COVID-19, wartością nadrzędną 
stała się przede wszystkim ochrona nasze-
go zdrowia i życia. Na drugi plan została 
odsunięta praca i wynikające z jej owoców 
różnorodne dobra materialne. 

Słowa, takie jak „koronawirus”, „epi-
demia”, „pandemia”, „maseczka”, „przy-
łbica”, „dezynfekcja” czy „odkażanie” 
zagościły w naszym słownictwie i są 
szczególnie często używane w środkach 
masowego przekazu. Nagle uzmysłowi-
liśmy sobie, że powyższe określenia oraz 
odpowiadające im zjawiska i przedmioty 
dotyczą każdego nas, a nie jak dotychczas 
sądziliśmy, wyłącznie gabinetów lekar-
skich, szpitalnych sal operacyjnych lub 
innych miejsc, gdzie wymagany jest wy-
soki poziom czystości. Dzisiaj mamy już 
pełną świadomość, że odpowiednia hi-
giena osobista, przestrzeganie wydanych 
zaleceń epidemiologicznych oraz stoso-
wanie się do zasad i procedur określonych 
w miejscu pracy przez pracodawcę może 
uchronić nas przed zarażeniem się koro-
nawirusem.

Z uwagi na obszerność podejmowa-
nego zagadnienia w prezentowanym ar-
tykule uwaga zostanie skoncentrowana 
wyłącznie na wskazówkach praktycznych 
dotyczących dezynfekcji, ze szczególnym 
wskazaniem skutecznych i bezpiecznych 
dla człowieka sposobów jej realizowania, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie. Dotyczy to zarówno me-
tod i sposobów wykonywania dezynfekcji, 
jak również używanych do tego celu środ-
ków biobójczych oraz osób prawnie za to 
odpowiedzialnych.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
w art. 24 stanowi, że „praca znajduje się 

pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, 
natomiast Państwo sprawuje nadzór nad 
warunkami pracy”1. Zapis art. 66 ust. 1 jed-
noznacznie określa, że „każdy ma prawo 
do bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy”2. Natomiast sposób realizacji 
tego prawa oraz obowiązki pracodawcy 
określa Ustawa – Kodeks Pracy3. Bardzo 
ważny zapis znajdujemy również w art. 
68 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym 
każdy ma prawo do ochrony zdrowia4.

Z treści przywołanych powyżej ak-
tów prawnych jednoznacznie wynika, że 
to pracodawca zobowiązany jest do za-
pewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. Zadania te może reali-
zować osobiście lub przy pomocy osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, zatrudnionych w utworzo-
nej w zakładzie pracy komórce BHP. Jest 
to ciało opiniotwórcze, kontrolne i do-
radcze, służące m.in. do wskazywania 
bezpiecznych i higienicznych rozwiązań. 
Pracodawca musi mieć świadomość, że 
podlega odpowiedzialności karnej za 
niedopełnienie obowiązków związanych 
z zapewnieniem wymaganych prawem 
warunków BHP.

Po nakreśleniu we wprowadzeniu 
obowiązków pracodawcy dotyczących za-
pewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy w dalszej części artykułu 
rozważania będą dotyczyły szczególnego 
stanu, jaki wywołuje obecna pandemia 
COVID-19 w zakresie właściwego doboru 
metod i środków do zwalczania koronawi-
rusa w pomieszczeniach. 

W tym celu pracodawca powinien 
powołać Zespół do opracowania „Zasad 
działania/ Procedur”. Zespół ten, dyspo-

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141 ze zm.). 

4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

nując niezbędnymi danymi dotyczącymi 
właściwości wirusa, określa metody dzia-
łania i rodzaj środków biobójczych. Wska-
zuje również, czy realizacja tego zadania 
zostanie wykonana przez pracowników 
danego zakładu pracy wyposażonych 
w kompletne zabezpieczenia ochronne 
(określenie rodzaju zabezpieczenia), czy 
raczej zadanie to zostanie zlecone insty-
tucji specjalizującej się w tym zakresie. 
W dokumencie tym bardzo istotną rzeczą 
jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za 
nadzór nad wykonaniem zadania. Nie-
odzowną część tego opracowania stano-
wi harmonogram wykonywania i doku-
mentowania poszczególnych czynności. 
Opracowane „Zasady działania/Procedu-
ry” wymagają zatwierdzenia przez praco-
dawcę. Dobrą praktyką jest umieszczenie 
„Zasad działania/Procedur” na stronie 
internetowej zakładu pracy.

Załącznikiem do tego dokumentu 
powinien być opracowany przez Zespół 
„Program szkolenia”. Treści programowe 
winny zawierać podstawowe wiadomości 
o koronawirusie, stosowanych środkach 
ochrony osobistej (ubrania ochronne, 
maski, rękawice, przyłbice itp.), prawidło-
wym sposobie ich wkładania i zdejmo-
wania oraz umieszczania w specjalnie 
przeznaczonych do tego workach, a także 
o metodach działania i rodzaju używa-
nych do unieszkodliwiania wirusa środ-
kach biobójczych. Elementem składo-
wym „Programu szkolenia” powinien być 
„Dziennik szkolenia”, zawierający dane 
osoby prowadzącej takie szkolenie oraz 
dane osób przeszkolonych wraz z podpi-
sanym przez nie potwierdzeniem udziału 
w szkoleniu. Zamiennie można opraco-
wać „Zaświadczenie” potwierdzające 
odbycie szkolenia. W takim przypadku 
dokument ten powinien trafić do komórki 
kadrowej i zostać umieszczony w aktach 
osobowych pracownika.

Dezynfekcja (odkażanie) definio-
wana jest jako postepowanie mające na 
celu niszczenie drobnoustrojów i ich prze-

DEZYNFEKCJA (ODKAŻANIE)  
W DOBIE PANDEMII
ŚWIADOMOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCÓW.  
DOBÓR WŁAŚCIWYCH METOD I ŚRODKÓW.
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trwalników5. Dezynfekcja niszczy formy 
wegetatywne mikroorganizmów. Podda-
wane są jej przedmioty oraz powierzchnie, 
które mogły zostać skażone chorobotwór-
czymi mikroorganizmami (bakteriami, 
drobnoustrojami, grzybami lub pasożyta-
mi). Stosuje się ją również w celu niszcze-
nia wirusów. Wyniki dezynfekcji zależą od 
trzech czynników:
1. Drobnoustroju – gatunek, liczba, ak-

tywność fizjologiczna,
2. Środka dezynfekcyjnego – właściwo-

ści chemiczne i fizyczne, stężenie, czas 
działania,

3. Środowiska – temperatura, wilgot-
ność, pH, obecność materii organicz-
nej itp.
Do dezynfekcji stosuje się metody fi-

zyczne, chemiczne i termiczno-chemiczne6. 
Czynnikami fizycznymi używanymi do 

dezynfekcji są:
1. Para wodna – stosowana jest mię-

dzy innymi do dezynfekcji wcześniej 
oczyszczonego sprzętu, odzieży. Para 
wodna powinna posiadać tempera-
turę w zakresie 100–1050C i być po-
dawana pod ciśnieniem w zakresie 
0,45–0,5 atm.

2. Promieniowanie – do odkażania uży-
wa się promieni UV o długości fali 256 
nm, które niszczą drobnoustroje w po-
wietrzu i na nieosłoniętych powierzch-
niach.
Czynniki chemiczne używane do de-

zynfekcji to:
1. Czwartorzędowe sole amonowe,
2. Alkohole, np. alkohol etylowy, alkohol 

izopropylowy,
3. Związki metali ciężkich, np. srebra, 

miedzi, rtęci,
4. Utleniacze – nadtlenki, np. H₂O₂ lub 

nadmanganiany (nadmanganian pota-
su), ozon – stosowany nie tylko do ozo-
nowania wody, ale również do dezyn-
fekcji pomieszczeń, przedmiotów oraz 
urządzeń.
Najczęściej stosowanymi metodami 

dezynfekcji są ozonowanie i nowa meto-
da polegająca na zamgławianiu. Ozono-
wanie to metoda dezynfekcji, która wy-
korzystuje właściwości ozonu, gazu, który 
jest nazywany aktywnym tlenem. Ozon 
jest jednym z najbardziej skutecznych na-

5 Zob. https://www.lekarski.umed.wroc.pl/sites/
default/files/mikrobiologia/files/Dezynfekcja_i_ste-
rylizacja.pdf [online] [dostęp: 21.05.2020].

6 Niekiedy wyróżnia się także metody: termiczne, 
termiczno-chemiczne i chemiczne, por. https://www.
lekarski.umed.wroc.pl/sites/default/files/mikrobiolo-
gia/files/Dezyn fekcja_i_sterylizacja.pdf [online] [do-
stęp:21.05.2020]. 

turalnych środków do usuwania wirusów. 
Posiada niską trwałość i łatwo rozpuszcza 
się w wodzie. Należy podkreślić fakt, że 
ozonowanie jest bezpieczne, a po prze-
prowadzonym zabiegu dezynfekcji bez 
obaw można korzystać z pomieszczenia.

Zamgławianie jest mniej znaną me-
todą dezynfekcji pomieszczeń. Zamgła-
wianie na zimno odbywa się przy użyciu 
generatorów ULV (ang. ultra-low volume 
– ultra mała objętość, tj. zamgławianie 
przy użyciu minimalnej ilości substancji 
biobójczych) – urządzeń, które z wody 
i środka do dezynfekcji wytwarzają gęstą 
mgłę. Wytwarzana mgła dociera do każ-
dej szczeliny, przez długi czas unosi się 
w powietrzu, a przede wszystkim pokry-
wa każdą powierzchnię. Zaletą tej metody 
jest również to, że nie niszczy, nie plami, 
ani też nie moczy znajdujących się w po-
mieszczeniach mebli oraz urządzeń.

Ozonowanie i zamgławianie są bar-
dzo skutecznymi metodami w walce z wi-
rusami. Metody te mają niewątpliwie wiele 
zalet, co jednak nie oznacza, że są pozba-
wione wad. Słabą stroną ozonowania jest 
długo utrzymujący się charakterystyczny 
zapach oraz fakt, że zabieg ten można prze-
prowadzić ponownie dopiero po upływie 
trzech miesięcy. W tym kontekście walo-
rem zamgławiania jest to, że już po okresie 
3–4 godzin od momentu dezynfekcji moż-
na korzystać z pomieszczeń, a znajdujące 
się w nim osoby nie odczuwają charakte-
rystycznego zapachu, jak ma to miejsce 
w przypadku ozonowaniu. Zaletą jest rów-
nież to, że z metody tej można korzystać 
częściej niż z ozonowania. Jedna i druga 
metoda dezynfekcji wykonywana jest przy 
użyciu specjalistycznych urządzeń. 

Wybór rodzaju dezynfekcji i metod jej 
przeprowadzania zależy przede wszyst-
kim od wielkości pomieszczenia i znajdu-
jącego się w nim wyposażenia. Ważny jest 
również czynnik ekonomiczny związany 
z kosztami przeprowadzenia dezynfekcji.

Dokonując wyboru rodzaju dezynfek-
cji, należy zwrócić szczególną uwagę na 
środek biobójczy używany do jej realizacji. 
Należy pamiętać, że produkty biobójcze 
udostępniane na rynku i stosowane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod-
legają wpisowi do Wykazu Produktów 
Biobójczych. Wykaz Produktów Biobój-
czych prowadzi w formie systemu telein-
formatycznego Prezes Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych. Całościowo 
problematyka ta została uregulowana 
w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. 
o produktach biobójczych z póź. zm.7

Reasumując, należy stwierdzić, że 
dotychczasowe działania prowadzone 
przez wielu pracodawców mające na celu 
ochronę zdrowia i życia ludzkiego przed 
koronawirusem w znacznym stopniu przy-
niosły zamierzone rezultaty. Chociaż nikt 
nie był przygotowany na nagłe pojawie-
nie się SARS-CoV-2 i wybuch pandemii, to 
wszelkimi dostępnymi metodami i środ-
kami (dostępnymi na rynku) przystąpiono 
do działań profilaktycznych i zapobiegają-
cych rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 
W wielu zakładach pracy, uczelniach i pry-
watnych firmach uruchomiono produkcję 
środków ochrony indywidualnej, środków 
do dezynfekcji i urządzeń. W czterostop-
niowej fazie zarządzania kryzysowego 
przystąpiliśmy od razu do fazy reagowa-
nia i zapobiegania, pomijając usystematy-
zowaną w literaturze kolejność.

Zdobyte w minionym okresie do-
świadczenie należy wykorzystać możli-
wie najbardziej efektywnie, nie marnując 
cennego czasu. W obliczu możliwości 
wystąpienia drugiej fali zachorowań w se-
zonie jesienno-zimowym, już teraz trzeba 
przystąpić do kolejnych faz zarządzania 
kryzysowego czyli odbudowy i przygoto-
wania. Polegają one m.in. na zgromadze-
niu niezbędnej ilości środków ochrony in-
dywidualnej oraz środków do dezynfekcji. 
Należy wykonać wymagane przepisami 
zabezpieczenia, opracować „Zasady po-
stępowania lub Procedury”, przeprowa-
dzić kierunkowe szkolenia. Czas działa 
na naszą korzyść. Jeżeli wykorzystamy 
wiedzę i zdobyte doświadczenie, spro-
stamy nowym wyzwaniom.

7 Miejsce publikacji: (Dz.U. z 2015 r. poz. 1926 ze 
zm.).

st.bryg.w st. spocz. mgr inż. Stanisław Sulenta
Zajmował stanowiska min. Prorektora – Zastępcy Komendanta do Spraw Operacyjnych Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie, Doradcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Gabinetu 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 PSP w Lublinie. Kierował ponad 
350 działaniami ratowniczo–gaśniczymi. Brał bezpośredni udział w gaszeniu pożaru kompleksu leśnego 
w Kuźni Raciborskiej w 1992 r., powodzi w 2010 i 2015 r. Uczestniczył w pracach planistyczno-organizacyjnych 
związanych z przygotowaniem i przebiegiem EURO 2012, Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r., Światowych  
Dni Młodzieży w 2016 r. Obecnie realizuje zadania związane z ochroną przeciwpożarową w Sekcji BHP i Ppoż. 
Politechniki Lubelskiej oraz prowadzi zajęcia z BHP i „Organizacji systemów bezpieczeństwa” na Wydziale 
Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. 
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P rawidłowe działanie urządzeń 
przeciwpożarowych jest zależ-
ne od właściwego ich zasilania. 

W tym celu  stosuje się zasilacze buforo-
we, które zaliczane są do grupy urządzeń 
SZP – czyli systemów zabezpieczenia po-
żarowego. Przeznaczone są do bezprzer-
wowego zasilania urządzeń sygnalizacji 
pożarowej, systemów kontroli rozprze-
strzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń 
przeciwpożarowych i automatyki po-
żarowej. W przypadku zaniku napięcia 
sieciowego następuje bezprzerwowe 
przełączenie na źródło zasilania rezerwo-
wego w postaci akumulatorów. Zasilacze 
współpracują z bezobsługowymi akumu-
latorami kwasowo-ołowiowymi wykona-
nymi w technologii AGM lub żelowej. Za-
silacze do systemów przeciwpożarowych 
podlegają rygorystycznym wymogom 
określonym przez normy PN-EN 54-4 oraz  
PN-EN 12101-10 i rozporządzenia (Rozp. 
MSWiA z 20.06.2007 Dz. U. Nr 143, Poz. 1002  
wraz ze zmianą z dnia 27.04.2010 Dz.U.  
Nr 85 poz. 553) oraz wymaganiom CNBOP. 

Również odpowiednie wymagania sta-
wia się wobec ich konstrukcji i spełniania 
określonych funkcji (wymagania Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy (UE) nr 305/2011 z dnia  
9 marca 2011r. (CPR – Construct Product 
Regulation).

Zasilacze w świetle norm

Wykaz norm z serii PN-EN 54-4 oraz  
PN-EN 12101-10 jakie można zakupić na 
stronie Polskiego Komitetu Normalizacyj-
nego www.pkn.pl przedstawiono poniżej.

W normie PN-EN 54-4 zasilaczom do 
systemów przeciwpożarowych stawia się 
określone wymagania. Należą do nich:
�� sygnalizacja braku napięcia sieciowego,
�� posiadanie przez zasilacz dwóch nie-

zależnych wyjść zabezpieczonych 
przed zwarciem,

�� zasilacz powinien być wyposażony 
w kompensację temperaturową na-
pięcia ładowania baterii oraz pomiar 
rezystancji obwodu baterii

�� zasilacz powinien posiadać zabezpie-
czenie baterii przed całkowitym roz-
ładowaniem oraz ich ochronę przed 
zwarciem,

�� powinien także sygnalizować przepa-
lenie bezpiecznika baterii, uszkodze-
nie obwodu  ładowania, niski poziom 
napięcia wyjściowego czy uszkodze-
nia zasilacza

�� zasilacz powinien posiadać zabez-
pieczenia przed zwarciem, przeciąże-
niem i przepięciem.
Norma PN-EN 54-4 określa także pra-

widłowe oznakowanie zasilacza. Oznako-
wanie powinno być czytelne i powinno 
zawierać następujące informacje:
a) numer normy europejskiej tj. EN 54-4,
b) nazwa lub znak towarowy producenta 

lub dostawcy,
c) numer typu lub innego oznaczenia za-

silacza,
d) kod lub numer identyfikujący okres 

produkcji zasilacza.
Ponadto, jeśli zasilacz posiada wła-

sną obudowę należy wówczas na ze-
wnętrznej powierzchni obudowy umie-
ścić co najmniej informacje a), b), c ). 
W przypadku gdy obudowę zasilacza 
stanowi obudowa urządzenia, w którym 
ten zasilacz się znajduje to na zewnętrz-
nej stronie powinny być umieszczone co 
najmniej informacje a), b).

Nieco więcej danych w oznaczeniu za-
silacza wymaga norma PN-EN 12101-10.  
Według tejże normy na oznakowaniu zasi-
lacza powinny znajdować się takie infor-
macje jak:
a) numer normy europejskiej tj.  

EN 12101-10,
b) nazwy lub znak towarowy producenta 

lub dostawcy,
c) numer typu lub innego oznaczenia za-

silacza,
d) kod lub numer identyfikujący okres 

produkcji, partię lub jednoznaczny 
wzorzec zasilacza,

e) klasę według normy europejskiej  
EN 12101-10,

ZASILACZE BUFOROWE 
W SYSTEMACH 
PRZECIWPOŻAROWYCH
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f) dane techniczne zawierające: czas 
przerwy, maksymalną pojemność ba-
terii akumulatorów, wartości wejścio-
we i wyjściowe

g) ostrzeżenia, jeśli są wymagane.
Gdy zasilacz posiada własną obudo-

wę należy wówczas na zewnętrznej po-
wierzchni obudowy umieścić co najmniej 
informacje a), b), c ) oraz g). W przypadku 
gdy obudowę zasilacza stanowi obudowa 
urządzenia, w którym ten zasilacz się znaj-
duje na zewnętrznej stronie powinny być 
umieszczone co najmniej informacje a),  
b) oraz g).

Budowa współczesnych zasilaczy 
buforowych

Współcześnie konstruowane zasilacze re-
alizują znacznie więcej funkcji niż wska-
zują normy. Pozwalają bowiem np. na 
zdalny test akumulatorów, pomiar napię-
cia sieci zasilającej czy tez sygnalizację 
otwarcia obudowy zasilacza. Istotną ce-
chą nowoczesnych zasilaczy jest wysoki 
poziom sprawności, niski poziom tętnień 
napięcia, mikroprocesorowy system auto-
matyki, a także inteligentna ochrona zasi-
lacza w stanie przeciążenia oraz pomiar 
rezystancji obwodu akumulatorów. Urzą-
dzenia są w stanie testować akumulatory, 
kontrolować ciągłość obwodu, poziom 
napięcia, stan bezpieczników, a także pro-
ces ładowania i konserwacji. W każdym 
nowoczesnym zasilaczu wyjścia akumu-
latorów są zabezpieczone przed zwarciem 
i odwrotnym podłączeniem. W typowym 
urządzeniu przewiduje się chłodzenie 
konwekcyjne. Wewnętrzna pamięć po-
zwala na zapamiętanie stanu pracy zasi-
lacza. Można uwzględnić wejścia/wyjścia 
techniczne z izolacją galwaniczną oraz 
wyjścia techniczne sygnalizacji zaniku sie-
ci 230 V AC, sygnalizacji awarii zasilacza 
oraz sygnalizacji awarii akumulatorów. 
Nie mniej ważne są sterowane wyjścia 
przekaźnikowe oraz wejście i wyjście awa-
rii zbiorczej. Niejednokrotnie jest możli-
wy wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci 
230 V AC. Każda awaria jest kodowana 
a kod poddaje się archiwizacji.

Przydatne rozwiązanie stanowi wska-
zywanie parametrów elektrycznych ta-
kich jak np. napięcie, prąd, rezystancja 
obwodu czy też napięcie sieci zasilają-
cej 230 V AC. Wszelkie awarie mogą być 
również sygnalizowane akustycznie. Na 
rynku oferowane są zasilacze z wyjścia-
mi 230 V AC oraz 24 V. Występują także 
modele zasilaczy wyposażone w wyświe-
tlacze LCD. Daje to możliwość ich konfi-

gurowania z poziomu panelu a także od-
czytywania historii pracy zasilacza. Panel 
z przyciskami oraz wyświetlacz pozwa-
lają na odczyt wszystkich parametrów 
technicznych zasilacza.

Warto też kilka słów dodać na temat 
interfejsów w jakie mogą być wyposażo-
ne zasilacze do systemów przeciwpożaro-
wych. Interfejsy komunikacyjne pozwalają 
bowiem na wymianę danych z innymi urzą-
dzeniami. Wyróżnia się takie interfejsy jak:
�� USB-TTL – pozwala na lokalne połą-

czenie zasilacza z komputerem PC a in-
terfejs jest rozpoznawany w systemie 
operacyjnym jako wirtualny port COM

�� RS-485 – pozwala na połączenie zasi-
lacza do magistrali RS-485 z zachowa-
niem separacji galwanicznej

�� Ethernet – pozwala na połączenie 
zasilaczy z komputerem PC w sieci 
Ethernet. Interfejs może współpraco-
wać z oprogramowaniem umożliwia-
jącym zdalny monitoring parametrów 
poprzez cykliczny podgląd stanu za-
silacza. Ponadto możliwy jest odczyt 
historii zdarzeń, podgląd wykresów 
prądów i napięć oraz zdalne wykona-
nie testów akumulatora

�� Wi-Fi – pozwala na zdalny monitoring 
podstawowych parametrów zasilacza. 

�� RS-485 Ethernet – przeznaczony do 
konwersji sygnałów między magistra-

lą RS-485 a siecią Ethernet przy zacho-
waniu separacji galwanicznej. 

�� RS-485 – Wifi – pozwala na przetwa-
rzanie sygnałów między magistralą  
RS-485 a siecią Wi-Fi

�� USB-RS-485 – umożliwia połączenie 
magistrali RS-485 do komputera PC 
poprzez port USB. 

Standard CNBOP-PIB-0007:2016

Powyższy standard dzieli zasilacze na na-
stępujące:
�� zasilacze stosowane w systemach sy-

gnalizacji pożarowej 
�� zasilacze stosowane w dźwiękowych 

systemach ostrzegawczych
�� zasilacze stosowane w systemach kon-

troli rozprzestrzeniania dymu i ciepła
�� zasilacze stosowane w systemach ste-

rowania oddzieleniami przeciwpoża-
rowymi 
Miejsce montażu zasilacza w systemie 

sygnalizacji pożarowej zaznaczono na po-
niższym schemacie blokowym kolorem 
niebieskim – rysunek 1. 

W systemach kontroli rozprzestrze-
niania dymu i ciepła zasilacze buforowe 
mogą mieć konstrukcje mechaniczne 
o różnym stopniu IP w zależności od wa-
runków środowiskowych co przedstawio-
no w tabeli 1.  

Rysunek 1. Schemat blokowy systemu sygnalizacji pożarowej.
E – Urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych
F – Stacja odbiorcza alarmów pożarowych
G – Urządzenia sterownicze automatycznych urządzeń zabezpieczających, przeciwpożarowych
H – Automatyczne urządzenia zabezpieczające przeciwpożarowe
J – Urządzenia transmisji sygnałów uszkodzeniowych
K – Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych
L – Urządzenia zasilające
M – Sygnalizacja funkcji rozgłaszania alarmu
N – Funkcja pomocnicza komunikacyjnych interfejsów wejścia/wyjścia
O – Dodatkowe urządzenia wspomagające
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Zgodnie z pkt. 12.2.2.3 rozporzą-
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 
wydawania dopuszczenia tych wyrobów 
do użytkowania (Dz.U. z 2010 r., nr 85 poz. 
553), zasilaczom są stawiane dodatkowe 
wymagania, które nie są zawarte w nor-
mie PN-EN 12101-10:
�� zasilacze urządzeń przeciwpożaro-

wych stosowane w systemach wenty-
lacji pożarowej powinny rozpoznawać 
i sygnalizować wysoką rezystancję 
wewnętrzną baterii i przyłączonych 
do niej elementów obwodu zgodnie 
z normą PN-EN 54-4,

�� zasilacze urządzeń przeciwpożaro-
wych stosowane w systemach wenty-
lacji pożarowej powinny przechodzić 
badania funkcjonalne przewidziane 
w normie PN-EN 12101-10 dla dolnej 
tolerancji napięcia publicznej sieci za-
silającej równej –15%.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 

1991 roku o ochronie przeciwpożaro-
wej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 178 
poz. 1380 z poźn.zm.) każdy dopuszczony 
wyrób podlega oznakowaniu przez pro-
ducenta znakiem jednostki badawczo-
-rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej, 
która wydała dopuszczenie. Ponadto na 

podstawie podpisanej umowy o kontroli 
i nadzorowaniu udzielonego dopuszcze-
nia pomiędzy jednostką dopuszczającą 
a właścicielem świadectwa dopuszczenia, 
wyrób powinien być również dodatkowo 
oznakowany numerem świadectwa do-
puszczenia, które zostało mu udzielone. 

Montaż zasilacza

Dokonując montażu zasilacza przezna-
czonego do pracy w systemie przeciwpo-
żarowym należy zwrócić uwagę na nastę-
pujące aspekty. 
�� ponieważ zasilacz charakteryzuje się 

pracą ciągłą to należy zapewnić od-
powiednią ochronę przeciążeniową 
w obwodzie zasilającym. 

�� odłączenie zasilacza od sieci zasilania 
powinno być możliwe za pomocą od-
powiednio oznaczonego bezpiecznika 
umieszczonego w rozdzielnicy. 

�� montaż zasilaczy powinien zapewniać 
swobodny, konwekcyjny przepływ 
powietrza przez otwory wentylacyjne 
znajdujące się w obudowie zasilacza. 

�� trzeba pamiętać, że zasilacz w okre-
ślonych odstępach czasu wykonuje 
test akumulatorów, podczas którego 
jest przeprowadzany pomiar rezystan-
cji połączeń. Trzeba więc dokładnie 
zamontować przewody do akumula-
torów poprzez mocne przykręcenie 
ich do odpowiednich zacisków zasi-

lacza i akumulatorów. Ważny jest od-
powiedni montaż akumulatorów we 
właściwym miejscu obudowy. 

�� w następnej kolejności można podać 
napięcie zasilania 230 V AC, o którego 
obecności powinny informować od-
powiednie diody LED zasilacza. 

�� warto zmierzyć pobór prądu przez 
odbiorniki i dobrać prąd ładowania 
akumulatorów tak aby nie przekro-
czyć całkowitej wydajności prądowej 
zasilacza. 

�� po wykonaniu odpowiednich testów 
i kontroli działania zasilacz należy za-
mknąć.
Współczesny rynek zasilaczy do sys-

temów przeciwpożarowych jest bardzo 
bogaty w modele różniące się stopniem 
zaawansowania oraz realizowanymi funk-
cjami. Jednakże każdy z tych zasilaczy 
powinien posiadać odpowiednie certy-
fikaty i dopuszczenia, gdyż tylko one są 
gwarancją niezawodności i wysokiej jako-
ści urządzenia. Pamiętajmy, że od jakości 
i niezawodności zasilacza zależy nie tylko 
poprawność działania zastosowanego 
dodatkowego akumulatorowego systemu 
zasilania ale także pozostałych elemen-
tów systemu przeciwpożarowego. Dlatego 
wyboru zasilacza należy zawsze dokonać 
rozważnie, dobrać odpowiedni model 
w zależności od tego jakie ma pełnić funk-
cje w systemie i jak chcemy się komuniko-
wać z zasilaczem odpowiadając sobie na 
pytanie czy wymagamy dostępu zdalnego 
np. poprzez sieć. Nasz wybór będzie bo-
wiem decydował o cenie zakupu danego 
modelu. 
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Tabela 1. Klasyfikacja zasilaczy stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania  
dymu i ciepła

Klasa 
środowiskowa Środowisko

Zakres 
temperatur 

pracy [oC]

Minimalny 
stopień IP

1 Wewnętrzne, czyste, niska 
temperatura od -5 do +40 30

2 Wewnętrzne, czyste, wysoka 
temperatura od -5 do +75 42

3 Wewnętrzne – korozyjne, 
wilgotne lub zewnętrzne od -5 do +40 54

4 Zewnętrzne – korozyjne, od -25 do +40 65
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SEEK SCAN 
– tani i skuteczny  
system automatycznego
pomiaru temperatury

S EEK SCAN to tani i skuteczny sys-
tem obrazowania termicznego 
zaprojektowany do szybkiego, 

automatycznego pomiaru temperatury 
ciała, zalecanego podczas obowiązują-
cych procedur zachowania dystansu spo-
łecznego. Z dokładnością ± 0,3 °C, SEEK 
SCAN ma wydajność jak termometr na 
podczerwień, ale zapewnia zachowanie 
bezpiecznej odległości pomiędzy osobą 
badaną a badającą oraz płynność pomia-
rów. W ciągu kilku sekund automatycznie 
skanuje twarz, wyświetla temperaturę 
i alarmuje, gdy zidentyfikuje osobę z pod-
wyższoną ciepłotą ciała. 

Prosta instalacja

System SEEK SCAN został zaprojektowany 
przez amerykańską firmę Seek Thermal, 
która od 40 lat zajmuje się konstruowa-

niem rozwiązań z dziedziny termowizji 
dla sektora bezpieczeństwa publicznego 
i jest jednym z największych dostawców 
kamer na świecie. Stanowi przenośne sta-
nowisko pomiarowe, które w kilka minut, 

bez specjalnego sprzętu i szkoleń, można 
rozstawić w dowolnym miejscu. W skład 
systemu wchodzi moduł kamery termo-
wizyjnej i wideo oraz moduł źródła stałej 
temperatury (temperatury odniesienia). 
Podczas instalacji moduły należy umie-
ścić na statywach naprzeciwko siebie, 
w odległości 1,5 m. Źródło stałej tempe-
ratury należy podłączyć do gniazdka sie-
ciowego (lub innego źródła zasilania 5V) 
a moduł kamery do komputera PC.

Wysoka dokładność pomiarów

Pomiaru temperatury dokonują jedno-
cześnie dwie kamery wysokiej rozdziel-
czości: termowizyjna i światła widzialne-
go. Kamera termowizyjna to precyzyjny 
mikrobolometr na bazie tlenku wanadu 
o dużej czułości, wysokiej rozdzielczości  
(206 x 156) i częstotliwości odświeżania 

    3/2020      27



28      3/2020      

do 9 Hz. Kamera wideo o rozdzielczości 
aż 1280 x 1024 umożliwia szybką detekcję 
obrazu i łatwą lokalizację twarzy w kadrze. 
Aby uzyskać wysoką dokładność pomiaru 
(± 0,3oC), w systemie  SEEK SCAN wyko-
rzystano nowatorskie, opatentowane 
rozwiązanie – zewnętrzne źródło tempe-
ratury ze stałą temperaturą odniesienia. 
Zastosowanie źródła stałej temperatury 
umożliwia dodatkowo zmianę ustawień 
współczynnika konwersji temperatury, co 
pozwala uwzględnić w pomiarach indywi-
dualne warunki środowiskowe.

Natychmiastowa dostępność 

SEEK SCAN to jedno z narzędzi w walce 
z rozprzestrzenianiem się wirusa. Jeste-
śmy przygotowani, aby dostarczyć je i za-
instalować w ciągu jednej doby. Dbamy, 
aby urządzenie znajdowało się na stanie 
magazynowym w Polsce, dzięki temu, za-
mówienia realizujemy na bieżąco. 

Tanie rozwiązanie 
do monitorowania temperatury 
w miejscach użyteczności 
publicznej 

SEEK SCAN to nowoczesny, skuteczny 
system automatycznego monitorowanie 
temperatury, rekomendowany do miejsc 
z natężonym ruchem ludzi, szczególnie 
narażonych na ryzyko kontaktu bezpo-
średniego z osobą potencjalnie zarażoną 
COVID-19. To doskonałe rozwiązanie do 
miejsc użyteczności publicznej, a przy 
tym dużo tańsze od innych, podobnych 
rozwiązań dostępnych na rynku.

SEEK SCAN sprawdza się w obiektach 
typu:
�� szpitale i ośrodki opieki zdrowotnej,
�� centra handlowe i usługowe, 
�� restauracje,
�� dworce i lotniska, 
�� biurowce i zakłady pracy,
�� zakłady przemysłowe,
�� urzędy. 

W Polsce, SEEK SCAN, m.in. monito-
ruje temperaturę w Ortopedyczno-Re-
habilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. 
Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu oraz w Szpitalu Specjalistycznym  
PRO-FAMILIA w Rzeszowie.

Fire-Max Sp. z o.o. 
tel.: +48 22 578 84 00
e-mail: biuro@firemax.pl

www.firemax.pl

Obraz z kamery w fazie analizy. Twarz monitorowanej osoby zostaje oznaczona w kadrze,  
w tle widać moduł temperatury odniesienia. Pojawia się obraz termalny osoby z oznaczeniem 
punktu pomiaru oraz wartościami temperatur: zmierzonej i odniesienia. Ta faza pomiaru 
oznaczona jest niebieską ramką

Wartość graniczna temperatury uznanej jako prawidłowa ustawiana jest manualnie podczas 
konfiguracji oprogramowania. Jeżeli zmierzona temperatura jest równa lub niższa niż temperatura 
granicznej (jest w normie), system informuje o tym za pomocą zielonej ramki. 

W przypadku wykrycia podwyższonej temperatury ciała, czyli przekroczenia ustawionej 
temperatury granicznej, system automatycznie uruchamia ostrzeżenie: ramka zdjęcia zmienia 
kolor na czerwony, można też włączyć sygnał dźwiękowy.
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Co mierzy kamera termowizyjna?

Kamera termowizyjna jest urządzeniem, 
które mierzy intensywność promieniowa-
nia w podczerwieni.

Nie każda kamera termowizyjna mie-
rzy temperaturę. Wyróżniamy kamery 
termowizyjne, które służą do obserwacji 
w podczerwieni, np. posesji lub granic 
państwa. Natomiast kamery pomiarowe 
posiadają kalibrację i oprogramowanie 
wewnętrzne, które na podstawie wpro-
wadzonych parametrów obiektu obliczają 
temperaturę radiacyjną powierzchni, na 
którą patrzy kamera.

Jeżeli kamera termowizyjna zostanie 
poddana procesowi kalibracji radiome-
trycznej, nadane zostaną jej cechy me-
trologiczne. Wtedy stanie się ona kamerą 
termograficzną. Proces kalibracji polega 
na wystawieniu kamery na promieniowa-
nie emitowane z wzorców o różnych war-
tościach temperatury promiennej. W ten 
sposób tworzona jest charakterystyka 
danego systemu. Kalibracja zapisywana 
jest w pamięci kamery w postaci cyfrowej 
i my jako użytkownicy nie musimy zajmo-
wać się ręcznym przeliczaniem każdego 
odczytu.   

Parametry obiektu są to wartości, któ-
re musimy wprowadzić do menu kamery, 
aby algorytmy kompensacji: emisyjności, 
odbicia oraz transmisji atmosfery mo-
gły obliczyć rzeczywistą temperaturę. 
Zależnie od producenta sprzętu nazwy 
parametrów kompensacyjnych mogą się 
nieco różnić nazwą, ale ich sens fizyczny 
pozostaje bez zmian. Dostępne obecnie 
kamery termowizyjne posiadają nastę-
pujące parametry obiektu: Emisyjność, 
Temperatura odbita, Odległość, Wilgot-
ność względna powietrza, Temperatura 
atmosfery. Każdy z tych parametrów musi 

zostać odpowiednio ustawiony w danych 
warunkach, aby otrzymać rzeczywistą 
temperaturę powierzchni. Więcej infor-
macji o tym jak wyznaczyć każdy z tych 
parametrów, można uzyskać w instrukcji 
obsługi kamery lub na szkoleniach dla 
profesjonalnych termografistów.

Jakie parametry są najważniejsze?

Obraz przedstawia widok typowego menu 
w którym należy wprowadzić kolejne pa-
rametry powierzchni, aby uzyskać właści-
wy pomiar temperatury.

Skąd wziąć te parametry ? To najczęst-
sze pytanie osób posiadających kamery 
termowizyjne.

Przy pomiarze kamerą termowizyjną 
najważniejsze są dwa parametry: tempe-
ratura odbita i emisyjność.  

Emisyjność jest parametrem, który 
mówi o tym, jak dobrze dana powierzch-
nia emituje promieniowanie w podczer-
wieni w odniesieniu do ciała doskonale 
czarnego, przy tej samej długości fali. Nie-
które materiały mają wysoką emisyjność 
np. PCV, guma, a także ludzka skóra. Dla 
suchej skóry emisyjność monochroma-
tyczna przy długości fali 8-14µm wyno-
si 0,98. Jeżeli na powierzchni skóry pojawi 

się tłuszcz i inne zabrudzenia emisyjność 
może spaść do 0,96.   

Dla niskich wartości emisyjności czyli 
poniżej 0,5 właściwy odczyt temperatury 
powierzchni będzie determinowany przez 
odpowiednio wyznaczoną temperaturę 
odbitą. Niestety temperatura odbita zmie-
nia się wraz z kątem obserwacji, więc nie 
można jej zmierzyć przy użyciu np. do-
kładnego termometru. Procedura wyzna-
czania temperatury odbitej szczegółowo 
jest ćwiczona na prowadzonych przeze 
mnie kursach.

Biorąc pod uwagę powyższe pomiar 
temperatury ciała człowieka nie jest 
trudny z uwagi na znakomitą emisyj-
ność badanej powierzchni. Współczynnik 
emisyjności monochromatycznej skóry 
człowieka wynosi 0,98, co oznacza, że 
współczynnik odbicia wynosi 0,02 czyli 
kamera termograficzna weźmie do wyli-
czenia właściwej temperatury, parametr: 
temperatura odbita z wagą 0,02. Zakła-
dając, że odległość od badanej osoby bę-
dzie rzędu 1-2 m, a wilgotność względna 
powietrza będzie w granicach 40-50%, to 
również tłumienie atmosferyczne będzie 
znikome. Co za tym idzie, pomiar będzie 
wykonany z dużą precyzją w granicach 
dokładności jakie daje nam posiadana ka-
mera termograficzna.

 Najczęściej dokładność pomiarowa 
kamer termowizyjnych długofalowych 
wynosi +/-2 oC, czyli mierząc temperaturę 
człowieka będziemy się spodziewać wyni-
ku granicach 34,6 do 38,6oC. 

Przykład termogramu powyżej poka-
zuje jednak ciekawostkę anatomiczną. 
31,8oC i 35 oC, może zastanawiasz się jak 
to możliwe? Otóż znana wszystkim war-
tość 36,6 oC to temperatura wewnętrzna 
ciała człowieka. Na powierzchni skóry, na 
kończynach czy tułowiu kamera termowi-

BEZPIECZEŃSTWO – TERMOWIZJA  
A POMIAR TEMPERATURY CIAŁA
Wszystko co trzeba wiedzieć o pomiarze 
temperatury ciała przy użyciu kamer 
termowizyjnych 
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zyjna wskaże nam inne wartości. Wynika 
to z tego, że ukrwienie i metabolizm po-
wodują zmianę temperatury powierzchni 
skóry na różnych częściach ciała.

Zatem jak mierzyć temperaturę 
ciała człowieka, aby stwierdzić 
stan gorączkowy? 

Badania naukowe potwierdzają, że aby 
poprawnie mierzyć temperaturę we-
wnętrzną ciała człowieka, należy spełnić 
kilka warunków.

Tuż przed badaniem osoba nie po-
winna wykonywać forsujących ćwiczeń. 
Pacjent powinien przez kilka minut prze-
bywać w pomieszczeniu, w którym tem-
peratura jest stabilna ok 20oC. Czas stabili-
zacji termicznej zajmuje ok. 10–20 minut, 
zależnie od budowy ciała. Jeżeli badanie 
temperatury ma być wykonane na całym 
ciele, to proces stabilizacji termicznej 
powinien być wykonany bez odzienia 
wierzchniego, które poprzez ucisk i izola-
cję termiczną powoduje zaburzenia pola 
temperatury na ciele człowieka. 

Pot pojawiąjący na ciele podczas wy-
siłku lub wysokiej temperatury otoczenia 
będzie wpływał na obniżenie powierzch-
niowej temperatury skóry.   

Na ciele człowieka jest kilka punktów, 
które bardzo dobrze odwzorowują tempe-
raturę wewnętrzną ciała.

1)  Kąciki oczu, tzw. BTT ( Brain Tem-
perature Tunnel)

2)  Wnętrze ucha
Już opublikowana w 2009 roku norma 

ISO 13154 zalecała pomiar temperatury 
w kącikach oczu jako sposób na przesie-

wowe badanie podwyższonej temperatu-
ry ciała człowieka.

Natomiast norma IEC 80601-2-
59:2017 podaje wymagania co do sprzętu 
pomiarowego stosowanego w badaniach 
medycznych. 

Temperatura wewnętrzna ciała ludz-
kiego dużo mówi o stanie zdrowia. Lite-
ratura medyczna podaje, że temperatura 
wewnętrzna zdrowego człowieka mieści 
się w granicach 36–37oC.  

Zakładając użycie kamery termowizyj-
nej lub pirometru do jej pomiaru należy 
zastanowić się jaką dokładność pomiaro-
wą możemy uzyskać. Biorąc pod uwagę 
potrzebę szybkiego sprawdzenia osób na 
wejściu do biura lub samolotu, należy za-
pewnić odpowiednią rozdzielczość prze-
strzenną obrazu. 

Obszar kącików oczu lub wnętrze 
ucha można otoczyć okręgiem o średni-
cy ok 10 mm. Jeżeli odległość kamery do 
badanej osoby wyniesie 2-3 m oznacza to, 
że rozdzielczość detektora kamery termo-
wizyjnej i ogniskowa obiektywu muszą 

zapewnić IFOV poniżej 3mrad lub dla piro-
metrów D:S musi być lepsze niż 300:1.

Wiele kamer termowizyjnych stoso-
wanych w ochronie obiektów, posiada-
jących detektory 120 × 160 lub 240 × 180 
pikseli z obiektywem 44.80o (f=6,6mm), 
nie spełnia tego warunku. Wyposażone są 
one w szerokokątne obiektywy, dla któ-
rych IFOV wynosi 3.43 mrad.

Minimalnym rozwiązaniem do prze-
siewowego wykrywania gorączki będzie 
zatem kamera termograficzna z de-
tektorem co najmniej 320 × 240 pikseli 
i obiektywem o kącie widzenia poniżej 45o 

(f=6mm). Dla takiego systemu termowizyj-
nego IFOV = 2,58 mrad.

Kolejnym ważnym aspektem, który 
należy wziąć pod uwagę jest dryft tem-
peraturowy detektorów podczerwieni. 
W czasie pracy sensor absorbuje promie-
niowanie, co powoduje wahania tempe-
ratury wewnętrznej układu pomiarowe-
go.  Aby zminimalizować błędy odczytu, 
zawsze stosuje się wewnętrzne czujniki 
temperatury i elektroniczną stabilizację 
termiczną kamery termowizyjnej. Pozwa-
la to uzyskać dokładność pomiarową rzę-
du +/-1oC. Dodatkową poprawę dokład-
ności pomiaru temperatury uzyskuje się 
poprzez zewnętrzny wzorzec promienio-
wania (black body), który daje stabilną re-
ferencję temperatury promiennej. Dzięki 
temu algorytm kamery może kompenso-
wać dryft sensora.

Przy pomiarach temperatury ciała 
taki wzorzec promieniowania najczęściej 
nastawiany jest na wartość 40oC i umiesz-
czany w polu widzenia kamery. Odległość 
od kamery termograficznej dobierana jest 
tak, aby powierzchnię wzorca obejmowało 
co najmniej 400 pikseli. Techniczne mode-
le ciał doskonale czarnych o wysokiej sta-
bilności wykonywane są na modułach Pel-
tiera. Stabilność temperatury powierzchni 
promiennika sięga +/-0,1oC. Dzięki połą-
czeniu kamery termowizyjnej i wzorca 
promieniowania umieszczonego w polu 

Dłonie dwóch osób
Sp1 31,8 °C
Sp2 35,0 °C

Twarz pokryta potem Zalecane ustawienie osoby do kontroli 
temperatury
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widzenia, udaje się uzyskać wysoką do-
kładność pomiaru temperatury +/-0,3oC. 

Podsumowanie

Pomiar podwyższonej temperatury ciała 
z wykorzystaniem nowoczesnych kamer 
termograficznych wydaje się stosunkowo 
łatwy. Jednak zagłębiając się w kwestie 
metrologiczne oraz źródła błędów pomia-

rowych należy podejść do kwestii diagno-
styki gorączki bardzo poważnie. Budując 
system przesiewowej kontroli temperatu-
ry należy wziąć pod uwagę zalecenia nor-
my IEC 80601-2-59 oraz ISO 13154. Za-
pewnić odpowiedni wydzielony korytarz, 
gdzie osoby przechodzące zwolnią kroku, 
ustabilizują oddech, na sekundę spojrzą 
prostopadle w obiektyw kamery. W razie 
dużych różnic temperatury na zewnątrz 
budynku zalecane byłoby spowolnić 
ruch osób na tyle, aby kilka minut przed 
badaniem temperatury przebywały one 

w temperaturze pomieszczenia, w którym 
dokonywany jest pomiar. Zdecydowanie 
należy wyeliminować mocne nadmuchy 
powietrza, ponieważ konwekcyjne schła-
dzanie lub nagrzewanie przechodzących 
osób, będzie negatywnie wpływać na wia-
rygodność pomiaru. 

Stosowanie kamer termograficznych 
o rozdzielczości mniejszej niż 320x240 
pikseli, jest jak wykonywanie fotograficz-
nej sesji ślubnej przy użyciu Noki 6230. Co 
najważniejsze, słaba rozdzielczość obrazu 
termowizyjnego ma ogromy wpływ na ja-
kość pomiaru. Musimy pamiętać, że jeżeli 
detektor podczerwieni czegoś nie „widzi” 
to nie może tego zmierzyć i nie pomogą tu 
sztuczki z łączeniem obrazów widzialnego 
i termowizyjnego.

Równie ważną sprawą jest okresowa 
kalibracja systemów pomiarowych. Detek-
tor termowizyjny oraz elementy optyki się 
starzeją i zmienia się ich charakterystyka.  
Pamiętajmy zatem, że kalibracja kamery 
termowizyjnej podobnie jak regulację wią-
zań w nartach warto wykonać co roku. 
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wykrywania żużlu w ciekłej stali na bazie termowizji. Jako jeden z nielicznych w Polsce specjalistów w termo-
wizji posiada certyfikację ISO 18436 Infrared Training Center na poziomie III. W 2007 roku stworzył najpopular-
niejszy kurs „Termowizja - Wszystko co musisz wiedzieć zanim ruszysz do pracy”. Od 2014 roku posiada licencję 
instruktora w zakresie termografii w podczerwieni Infrared Training Center. Ciągle rozwija swoje doświadczenie 
w zakresie wykorzystania kamer termowizyjnych w badaniach przemysłowych a także w termografii aktywnej.

Rysunek. FOV – pole widzenia, IFOV – minimalny punkt pomiarowy

Zestawienie obrazów z kamery o małej 
rozdzielczości 80x60 pikseli oraz wysokiej 
rozdzielczości 1024x768 pikseli

JAK PANDEMIA WPŁYWA  
NA ROZWÓJ PRZEMYSŁU 4.0

Wprowadzenie 

W obliczu pandemii, globalnego rozprze-
strzeniania się nowego koronawirusa 
(2019-nCoV), który nadal stanowi za-
grożenie o zasięgu międzynarodowym, 
walka z COVID-19 i jego konsekwencjami, 

stało się wyzwaniem nie tylko dla naro-
dowych systemów ochrony zdrowia ale 
także dla przemysłu wobec występowa-
nia skutków społeczno-gospodarczych. 
Pojawiła się konieczność odpowiedzi na 
negatywne konsekwencje oddziaływania 
zagrożenia na ludzi i pośrednio na oto-

czenie (środowisko, mienie i infrastruk-
turę), co wyzwoliło reakcję także w ob-
szarze nowych technologii, nie tylko ich 
wykorzystanie ale i wdrażanie nowych 
rozwiązań. 

W dobie kryzysu jakim jest global-
ne rozprzestrzenianie się koronawirusa 
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2019-nCoV dostrzegamy znaczenie no-
wych technologii, które mają wpływ na 
skuteczność podejmowanych działań 
w sytuacji kryzysowej, redukcję negatyw-
nych skutków. To właśnie nowe techno-
logie stały się wsparciem dla człowieka 
i gospodarki w tym trudnym czasie.

W sytuacjach kryzysowych na uwagę 
zasługują działania organizacji między-
narodowych w zakresie rozwoju rewo-
lucji przemysłowej Przemysł 4.0., które 
wspierają swoich członków-rządy państw 
walczących z pandemią, zapewniając 
bezpieczeństwo zdrowotne i działających 
z ograniczeniem skutków kryzysu wywo-
łanego pandemią. Przykładem jest dzia-
łalność OECD (ang. Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development), 
czyli Organizacja Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju, której celem jest  wspiera-
nie państw członkowskich w osiągnięciu 
jak najwyższego poziomu wzrostu gospo-
darczego i stopy życiowej obywateli, do 
której przystąpiła także Polska. 

OECD monitoruje dane i reakcje kra-
jów na kryzys za pośrednictwem Centrum 
Cyfrowego OECD COVID. 

Opracowano ,,Projekt Going Digital”, 
który określa kompleksowe ramy polityki 
dla gospodarki cyfrowej.

Rozwój przemysłu 4.0. 

Przemysł 4.0 należy rozumieć jako opar-
cie procesów przemysłowych na zaawan-
sowanych systemach przetwarzania da-
nych, automatyzacji, Internecie Rzeczy 
i inteligentnych technologiach. 

W Polsce trzy lata temu przyjęta Stra-
tegia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju, w drodze uchwały nr 8 Rady Ministrów 
z dnia 14 lutego 2017 r., przewidywała 
realizację tzw. projektów strategicznych. 

Jednym z takich projektów strategicznych 
jest „Polska Platforma Przemysłu 4.0”.  
Utworzona  w 2019 roku w drodze ustawy 
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszło-
ści z założeniem aby powstała instytucja 
służąca do transformacji cyfrowej prze-
mysłu poprzez ułatwienie im dostępu do 
wiedzy i informacji na temat 4. rewolucji 
przemysłowej, jej wpływu na działalność 
przedsiębiorstwa, możliwości podjęcia 
działań ukierunkowanych na włączenie 
się w proces transformacji przemysłowej 
oraz korzyści z tego wynikających. Platfor-
ma ma na celu stwarzać warunki dla daw-
ców technologii Przemysłu 4.0 w zakresie 
możliwości prezentowania i testowania 
swoich technologii. 

Wykorzystanie technologii 
Przemysłu 4.0 w celu zwiększenia 
wydajności i zmniejszenia ryzyka

Czas pandemii ukazał moc, kreatywno-
ści także polskich rozwiązań, projektów, 
wdrożeń. Doświadczyliśmy wielu inicja-
tyw na rzecz walki z pandemią zarówno 
w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, 
jak i gospodarczego. Zauważyć należy 
wsparcie podmiotów sektora przemysło-
wego i nauki, z założeniem działania na 
styku sektora publicznego i prywatnego, 
wykorzystujących najnowsze osiągnięcia 
z dziedziny automatyzacji, sztucznej inte-
ligencji, technologii teleinformatycznych 
pomiędzy maszynami a człowiekiem oraz 
maszynami, z uwzględnieniem odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa tych 
rozwiązań. Pandemia wyzwoliła potrzeby, 
uaktywniła przedsiębiorców, podmioty 
zarządzające klastrami innowacyjnymi, 
podmioty statutowo działające na rzecz 
innowacyjności gospodarki oraz partne-
rzy społeczni i gospodarczy. 

W celu poprawy skuteczności działań 
rządowych na COVID-19 zostały wprowa-
dzone w wielu krajach:
�� Aplikacje mobilne i biometryczne. 
�� Zdalna nauka i praca: ciągłość wielu 

usług publicznych została zapewnio-
na wirtualnie, w tym w zakresie edu-
kacji i zdrowia. 

�� Sztuczna inteligencja wspiera m.in. 
poszukiwanie szczepionek. 

�� Roboty i drony do przewozu leków, 
krwi, monitoringu, mierzenia tempe-
ratury itp.

�� Firmy są zaangażowane lub wprowa-
dzają nowe modele biznesowe (dzia-
łania online). 
Sytuacje kryzysowe – pandemia staje 

się szansą na rozwój – działanie na rzecz 

ożywienia cyfrowego, które wzmacnia 
integrację i odporność naszych gospoda-
rek oraz stawia dobrobyt ludzi w centrum 
uwagi, tak właśnie uzasadniany jest Pro-
jekt Going Digital, OECD.

Drony – przykład narzędzia 
wspomagającego system 
bezpieczeństwa

Liczba zastosowań dronów zwiększa się 
w błyskawicznym tempie. Czas pandemii 
to czas wykorzystania dronów do wspar-
cia działań związanych ze zwalczaniem 
skutków COVID-19, a także wdrażanie pro-
jektów biznesowych opartych na bezzało-
gowych statkach powietrznych. Minister-
stwo Infrastruktury wykorzystuje drony do 
walki ze skutkami pandemii koronawirusa. 
29 kwietnia 2020 r. w Warszawie odbył się 
pierwszy w Polsce lot drona z modułem 
transportowym. Pod nadzorem Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego  i Państwowej Agencji 
Żeglugi Powietrznej w Warszawie przewie-
ziono próbki do badań na obecność wiru-
sa SARS-CoV-2. To duży krok w kierunku 
praktycznego wykorzystania dronów do 
pomocy w walce z koronawirusem. Użycie 
dronów do transportu medycznego (tak-
że: krew, defibrylator) w czasie pandemii 
może przyspieszyć transport próbek do 
badań na obecność wirusa. Pokazuje to 
rozwój polskiej branży dronowej, która 
jest już gotowa do realizacji nowatorskiej 
usługi transportu dronami w miastach 
oraz pomiędzy miastami. Drony mogłyby 
wesprzeć działania kluczowych służb i in-
stytucji w każdej chwili, dzięki systemowi 
PansaUTM, który zapewnia koordynację 
lotów BSP w polskiej przestrzeni powietrz-
nej oraz zarządzanie wnioskami i zgodami 
na realizację lotów bezzałogowych statków 
powietrznych. Już teraz, poprzez aplikację 
DroneRadar zintegrowaną z PansaUTM 
operatorzy dronów z całej Polski mogą 
zadeklarować gotowość pomocy. Kolejne 
działania władz mają na celu stworzenie 
zespołu zarządzającego sytuacjami kry-
zysowymi z uwzględnieniem możliwości 
dronów.

Wykorzystanie dronów do walki z pan-
demią jest powszechne na całym świecie. 
Jest to łatwe narzędzie i proste w obsłudze 
przy założeniu, że jest we właściwych rę-
kach i ma bezpieczne algorytmy zaprogra-
mowane. Już we wcześniejszym okresie 
drony testowano do celów ratownictwa, 
pożarnictwa itp. a nawet do dostarczania 
paczek. Teraz w dobie kryzysu mamy po-
twierdzoną potrzebę wprowadzenia na 
szeroką skalę nowych możliwości.
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Podsumowanie

Pandemia ukazała znaczenie nowych 
technologii a zarazem stała się szansą dla 
rozwoju Przemysłu 4.0. Sytuacje kryzyso-
we były, są i będą. Nie jesteśmy wstanie 
opracować planu działania na każdą nie-
pożądaną okoliczność ale możemy i po-
winniśmy być gotowi na pojawienie się 
sytuacji kryzysowej poprzez wypracowa-
nie ogólnych zasad reagowania z udzia-
łem człowieka i maszyny. 

Poruszając ten wątek trzeba mieć na 
uwadze, że potrzebna jest dobra taktyka, 
czyli sposób działania według przemyśla-
nego planu, z wykorzystaniem dobrodziej-
stwa Przemysłu 4.0. w procesie dosko-
nalenia. Przy czym należy podkreślić, że 
zdarzenia przeszłe – pierwsza rewolucja 
przemysłowa, teraźniejsze: Przemysł 4.0 
i przyszłe (które już występują): Przemysł 
5.0 były, są i będą związane pośrednio czy 
bezpośrednio z sytuacjami kryzysowymi, 
przyczyniającymi się do ich rozwoju. 

Wspólny mianownik wymienionych 
rewolucji przemysłowych – czasów mocy 
pary i mechanizacji produkcji, wykorzy-
stania technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych w przemyśle (cyfryzacja, 
automatyzacja, zaawansowane systemy 
IT, Internet rzeczy, analityka danych, 
sztuczna inteligencja) czy technologii ko-
gnitywnych, umożliwiającej maszynom 
wykonywanie zadań, które dotychczas 
zarezerwowane były wyłącznie dla ludzi 
– to edukacja (najważniejsze wyzwanie, 
które zawsze jest  związane z rozwojem 
technologii). 

Wraz z rozwojem rewolucji przemysło-
wych: Przemysł 4.0, Przemysł 5.0. równole-
gle musimy mieć na uwadze dostosowanie 

programów kształcenia dla Edukacja 4.0., 
Edukacja 5.0. czyli edukację i szkolnictwo 
wyższe w zakresie technologii informa-
tycznych, etyki dużych zbiorów i rozwoju 
umiejętności ( gr. techne + logos) w tym za-
kresie. Należy zwrócić uwagę na ustalenia 
ze szczytu ministrów cyfrowych wirtualnej 
Grupy G20 w sprawie COVID-19 potwierdzi-
ły, że w kryzysie technologie cyfrowe po-
magają gospodarkom i społeczeństwom 
uniknąć całkowitego zastoju ale też kryzys 
ujawnił, że istnieją nierówności w dostępie 
do korzystania z narzędzi cyfrowych i tu 
– w zakresie wyrównania szans - jest jesz-
cze dużo do zrobienia. Istnieje potrzeba 
kontynuacji podejmowania wysiłków na 
rzecz integracyjnej i skoncentrowanej na 
człowieku rewolucji cyfrowej. 

Eksperci i liderzy OECD z całego świa-
ta zajmują się kryzysem COVID-19, oma-
wiając i opracowując rozwiązania teraz 
i na przyszłość. Ma on na celu wspieranie 
wymiany doświadczeń i wiedzy fachowej 
i perspektyw w różnych dziedzinach, aby 
wspólnie pomóc sprostać temu krytycz-
nemu wyzwaniu. 

Obecny kryzys wywołany pandemią, 
stał się szansą dla rozwoju Przemysłu 4.0., 
przyczynił się do wsparcia transformacji 
cyfrowej także w Polsce. Przykład dronów 

ukazał moc zastosowania w bezpieczeń-
stwie zdrowotnym i gospodarce. 

Wyzwaniem dla decydentów – mini-
strów ds. cyfrowych, szczególnie w kra-
jach objętych pandemią jest zaangażowa-
nie na rzecz rozwoju nowych możliwości, 
zarówno do wykorzystania technologii cy-
frowych, jak i do walki z pandemią, a tak-
że do utorowania drogi dla integracyjnej 
i skoncentrowanej na człowieku rewolucji 
cyfrowej, 
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4. KLUCZOWE ELEMENTY PROJEKTU GOING DIGITAL, OECD

1. POPRAWA ŁĄCZNOŚCI

Od początku kryzysu COVID-19 zapotrzebowanie na usługi łączności szerokopa-
smowej wzrosło, a niektórzy operatorzy odnotowują aż 60% wzrostu aktywności 
w Internecie. Nadszedł czas, aby pokonać przepaść cyfrową, zainwestować w in-
frastrukturę i wzmocnić nasze sieci szerokopasmowe.

2.  DOSTĘP DO DANYCH I ICH UDOSTĘPNIANIE (zarówno w obrębie granic, jak 
i między nimi). 

Przepływy danych, łączenie danych i interoperacyjność danych są nie tylko nie-
zbędne w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, ale także będą stanowić sed-
no powrotu do zdrowia w przyszłości. Wymaga to, abyśmy rozpoznali głębokie 
problemy związane z ochroną danych i prywatnością. 

3. BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE

W miarę jak złośliwi aktorzy1 próbują skorzystać z kryzysu, zagrożenia w sieci wzro-
sły. Hakerzy starają się wykorzystać panikę wywołaną koronawirusem, a także luki 
wynikające z dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na pracę zdalną – kampa-
nie phishingowe.

4. WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI FIRM I PRACOWNIKÓW

W 2018 r. małe firmy korzystały średnio znacznie mniej z e-commerce (22%) niż 
duże firmy (37%). W przeprowadzonej analizie wykazano, że tylko 29% osób 
w wieku 16–65 lat w krajach grupy G20 biegle korzysta z ICT w pracy. Możemy więc 
sprawić, by to zadziałało tylko wtedy, gdy będziemy towarzyszyć firmom, w szcze-
gólności MŚP, i pracownikom w tej transformacji, pomagając im w podnoszeniu 
umiejętności, zarządzania i zdolności. Nie może to być przejście, które działa tyl-
ko w przypadku kilku wiodących firm lub pracowników o największej możliwości 
cyfrowej. 

1  Według Tech Target – złośliwi aktorzy to jednostki, które częściowo lub całkowicie są odpowiedzialne za incydent bezpieczeństwa, który ma wpływ – lub może mieć 
wpływ  – na bezpieczeństwo organizacji.

Źródło: opracowanie własne:  na podstawie: Wirtualny szczyt ministrów ds. cyfryzacji G20 w sprawie COVID-19 (pismo OECD do uczestników z dnia 30 kwietnia 2020 r.) 

Małgorzata Żmigrodzka
dr nauk społecznych i pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego w Lotni-
czej Akademii Wojskowej, Dęblin. Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w lotnictwie w zakresie zarządza-
nia bezpieczeństwem. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych, projektów badawczych oraz autor/ 
współautor 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 bez-
załogowych 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 – In-
tegracja zdalnie sterowanych systemów powietrznych z europejskim systemem lotnictwa, w: Współczesne 
uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 2016r., Organizacja 
transportu lotniczego, WSOSP, Dęblin 2018 r.
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BEZPIECZEŃSTWO | PLATFORMY SZKOLENIOWE

W  warunkach pandemii i okreso-
wego zamrożenia gospodarki 
przejściowo zanikły tradycyj-

ne formy szkoleń.  Skutkiem tego było 
ożywienie form zdalnych kształcenia 
i doskonalenia zawodowego. Okazało 
się, że szkolenia e-learningowe są tańsze 
a często lepiej odpowiadają na potrzeby 
odbiorców. Szczególnym sektorem jest 
rynek wiedzy o bezpieczeństwie, bowiem 
odbiorcami usług szkoleniowych są pra-
cownicy odpowiedzialni za ochronę firm 
i urzędów ich pracowników i zewnętrz-
nych interesariuszy a także zabezpie-
czenie przepływu informacji, czy szerzej 
ich przetwarzania. Na obecnym etapie 
– wychodzenia ze stanu epidemii – warto 
zastanowić się nad zmianami na rynku 
wiedzy o bezpieczeństwie wynikającymi 
z tego doświadczenia.

Globalna pandemia jest procesem 
najogólniej destrukcyjnie wpływającym 
na funkcjonowanie gospodarki w wy-
miarze narodowym i ponadnarodowym, 
a dotyczy to większości sektorów, choć 
są i takie, które zyskują na wzroście za-
potrzebowania na środki ochrony, bądź 
zmniejszeniu lub nawet wyeliminowaniu 
ograniczeń wynikających z prawa za-
mówień publicznych. Na tym tle sektor 
usług związanych z podnoszeniem zróż-
nicowanych kompetencji pracowników 
w sferze bezpieczeństwa został poddany 
poważnej próbie przetrwania. Dotyczy to 
szczególnie firm szkoleniowych sektora 
niepublicznego, które utraciły z dnia na 
dzień możliwości organizacji stacjonar-
nych form szkolenia a większość nie była 
przygotowana na automatyczne przejście 
na tryb zdalny (e-learning). Jednak stop-
niowo oferta usług szkoleniowych, świad-
czonych drogą elektroniczną, zaczęła się 
poszerzać. Wykorzystano tu doświad-
czenia okresu sprzed pandemii, gdzie 
na rynku co prawda dominował udział 
szkoleń obowiązkowych i branżowych, 

z których część realizowano w zdalnych 
formach, ale zaznaczyła się również co-
raz większa obecność form doskonalenia 
kompetencji społecznych pracowników. 
Wielu pracodawców ceni takie szkolenia, 
szczególnie ukierunkowane na minima-
lizację konfliktów w miejscu pracy, także 
na linii pracodawca – pracownik czy kie-
rownik – podwładny. Kwestia wzmocnie-
nia kompetencji społecznych to również 
budowanie trwałej orientacji pracownika 
na interesariuszy zewnętrznych organiza-
cji, a w firmach związanych z bezpieczeń-
stwem (np. ochroną osób i mienia) ważne 
jest szczególnie współdziałanie w zespo-
łach realizujących zadania ochronne. 
Tam, gdzie potrzebny jest element zaufa-
nia w relacjach międzyludzkich, szkolenia 
takie są niezbędne mimo, że nie wymaga 
ich przepis prawa. Ten ostatni, społeczny 
kontekst szkoleń, najbardziej ucierpiał 
w warunkach zatrzymania tradycyjnych 
form komunikacji.

Pojawiły się przy tym nowe elemen-
ty doskonalące system szkolenia w za-
kresie bezpieczeństwa. Nie wchodząc 
tu w coraz bardziej rozbudowany przed-
miotowo zakres szkoleń prowadzonych 
w trybie e-learningu, a koncentrując się 
na ich formach, można odnotować ich 
dostosowanie do potrzeb odbiorców, co 
dotyczy też treści szkoleń. Obserwuje się 
przy tym owo dostosowanie zarówno do 
potrzeb klientów instytucjonalnych jak 
i indywidualnych poprzez tworzenie ście-
żek rozwojowych, odrębnych dla każdego 
uczestnika. Sprzyja temu zróżnicowanie 
form e-learningu począwszy od typo-
wych dla form tradycyjnych ekspozycji 
prowadzącego w formie video, poprzez 
gry szkoleniowe, czy wykorzystanie por-
tali społecznościowych. Jednak obecnie 
ton nadają coraz liczniejsze, mniej lub 
bardziej rozbudowane profesjonalne 
platformy szkoleniowe. Wykorzystywa-
ne w kształceniu uniwersyteckim MOOC 

(massive open online course), to masowe 
otwarte kursy online będące jedną z form 
kształcenia na odległość. Dostępne są 
dla często nieograniczonej liczby uczest-
ników. Najbardziej cenione platformy 
oferujące kursy MOOC są platforma edX 
utworzona przez Massachusetts Institute 
of Technology i Harvard University, plat-
forma Coursera autorstwa Daphne Koller 
i Andrew Ng, profesorów Stanford Univer-
sity oraz Khan Academy, założona przez 
absolwenta MIT Salmana Khana. 

Wydaje się, że tendencja tworzenia 
platform i integracji treści szkoleniowych 
oraz wzrostu ich znaczenia na rynku wie-
dzy zostanie utrzymana, bowiem nikt 
w przewidywalnej przyszłości nie jest 
w stanie określić terminu końca zagroże-
nia epidemicznego, a raczej przyjmuje się, 
że nawet w warunkach zaniku pandemii, 
okresowo zagrożenia te będą wracały 
w różnych formach. Skutkiem tego będzie 
potrzeba wypracowania procedur reago-
wania na kolejne fale epidemii, co samo 
w sobie jest wyzwaniem dla narodowych 
systemów bezpieczeństwa, jak również 
wyposażania ludzi w wiedzę o zagroże-
niach, umiejętności postępowania oraz 
społeczne kompetencje umożliwiające 
funkcjonowanie w tych warunkach. Mó-
wimy tu o wyzwaniach dla sektora sze-
roko rozumianej społecznej edukacji dla 
bezpieczeństwa, realizowanej częściowo 
w systemie kształcenia na różnych po-
ziomach, w tym permanentnego, doro-
słych, pracowników firm i organizacji. 
Szczególna rola w tym dziele przypada fir-
mom szkoleniowym, wyspecjalizowanym 
w różnych sferach szeroko zakreślonego 
bezpieczeństwa – ochrony osób, mienia, 
cyberbezpieczeństwa, informacji itp. 

Mimo rozwoju tego sektora w ostat-
nich dziesięcioleciach interesujące jest, że 
nie podjęto jeszcze znaczących inicjatyw 
oddolnych na rzecz integracji środowiska 
firm szkoleniowych z zakresu bezpieczeń-

RYNEK WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE 
W WARUNKACH PANDEMII 
Wyzwania i perspektywy sektora szkoleń 
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stwa, czego skutkiem mogłoby być lepsze 
komunikowanie z otoczeniem społecz-
nym oraz organami władzy w warunkach 
faktycznego stanu nadzwyczajnego, jakim 
jest stan epidemii. Powstają co prawda 
platformy szkoleniowe poszczególnych 
firm i organizacji (np. Polska Platfor-
ma Bezpieczeństwa Wewnętrznego) czy 
uczelni wyższych, ale ich użyteczność jest 
ograniczona do określonych odbiorców – 
relatywnie wąskiego kręgu interesariuszy. 
Zapewne kwestią uniemożliwiającą ja-
kąkolwiek formę oddolnej integracji śro-
dowisk prowadzących działalność szko-
leniową w zakresie bezpieczeństwa jest 
mechanizm konkurencji, jakiemu podlega 
działalność poszczególnych firm i organi-
zacji. Znaczenie mają więzi „korporacyj-
ne” (środowiska wywodzące się z wojska, 
służb policyjnych itp.). Przy tym ocena 
rynku wiedzy o bezpieczeństwie a szcze-
gólnie jego komponentu szkoleń, prowa-
dzi do wniosku, że jest on na stosunkowo 
wczesnym etapie rozwoju instrumentów 
kształcenia zdalnego. Pojawia się zatem 
na rynku miejsce na profesjonalną orga-
nizację, która oferowałaby ukierunkowa-
ny na względnie szeroki zakres bezpie-
czeństwa system szkoleń, prowadzonych 
w różnych formach, dostosowanych do 
potrzeb zróżnicowanych odbiorców. Pro-
jekt taki wymaga względnie dużej liczby 
ekspertów oraz atrakcyjnych form komu-
nikowania z odbiorcami. Drogą do inte-
gracji środowiska szkoleniowego w sferze 
bezpieczeństwa jest zaproponowanie 
najlepszych warunków zarówno dla eks-
pertów, jak też odbiorców. Należy zatem 
postulować wytworzenie mechanizmu 
komunikowania obiektywnych potrzeb 
doskonalenia kompetencji ludzi na rzecz 
ochrony, życia, zdrowia, przemieszczania 
się i komunikowania, co jest równoznacz-
ne z misją sektora wiedzy o bezpieczeń-
stwie. Postulat budowania platformy ta-
kiej integracji wydaje się zasadny, również 
w kontekście obserwacji form już istnieją-
cych w innych segmentach.

Jedną z nich jest Polska Izba Firm 
Szkoleniowych, która jest  organizacją 
branżową zrzeszającą firmy szkolenio-
we i doradcze z całej Polski, a jej członkami 
jest blisko 400 firm i organizacji o różnym 
potencjale. Obok typowych firm szkole-
niowych wskazuje się uczelnie, ale też 
organizacje pozarządowe, firmy dorad-
cze, zajmujące się coachingiem czy e-le-
arningiem. Pod koniec maja PIFS zwróciła 
się do firm szkoleniowych o wypełnienie 
ankiety mającej na celu ocenę sytuacji 
ekonomicznej podmiotów sektora usług 

rozwojowych. W ankiecie zawarto pytania 
dotyczące: bieżącego finansowania firm, 
zakresu korzystania z rządowych progra-
mów wsparcia (tarczy) oraz ich ocenę, 
ocenę ekonomiczną firmy poprzez wyka-
zanie spadków obrotów i bieżących pro-
blemów świadczenia usług dofinansowa-
nych przez Bazę Usług Rozwojowych oraz 
zakres świadczeń usług online w kryzysie. 
Wyniki tej ankiety będą zapewne ciekawą 
ilustracją finansowej zapaści na rynku 
szkoleń, ale również pokażą tendencje 
w zakresie korzystania z form i metody 
zdalnego nauczania oraz realizacji nie-
których usług, związanych z budowaniem 
kompetencji personelu odpowiedzial-
nego za różne wymiary bezpieczeństwa 
w firmach. Warto odnotować, że pewna 
część firm wyspecjalizowanych w prowa-
dzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa 
jest członkiem PIFS i korzysta z jej zaso-
bów, które jednak nie zawsze odpowiada-
ją na oczekiwania. Te zaś związane są ze 
zmianami na rynku wiedzy o bezpieczeń-
stwie, którego dynamikę nadają potrzeby 
biznesu i administracji wyznaczane w sen-
sie tematycznym przez szkolenia obliga-
toryjne a więc wprost wynikające z prze-
pisów prawa oraz fakultatywne, związane 
z szerzej rozumianymi potrzebami dosko-
nalenia pracy personelu.

Pokazując przykład Polskiej Izby Firm 
Szkoleniowych, jako próbę identyfikacji 
zasadniczych problemów branży w sytu-
acji kryzysowej, warto zauważyć, że na 
rynku wiedzy o bezpieczeństwie nikt ta-
kich działań nie podejmuje. Po stronie od-
biorców oferty szkoleniowej przyjmuje się 
dość powszechnie, że naturalną reakcją 
na kryzys jest cięcie kosztów, spośród któ-
rych wydatki na szkolenia i rozwój zawo-
dowy zdają się być na pierwszym miejscu. 
Po stronie firm szkoleniowych wzrasta 
znaczenia e-learningu, jako jedynej do-
stępnej formy przekazu treści. Przyjmując 
jednak, że sytuacja epidemiczna zawsze 
ma charakterystykę zmienną, zaś spo-
łeczna natura człowieka jest względnie 
stała, można pokusić się o stwierdzenie, 
że kryzys epidemiczny sprzyja wzrostowi 
znaczenia form i metod uczenia się na od-
ległość, ale nie wyeliminuje tradycyjnych 
sposobów oddziaływania w procesach 
szkoleniowych, jeśli tylko wrócą warunki 
dla ich organizacji oraz sytuacja firm po-
zwoli na finansowanie uczestnictwa.

Od lat obserwuje się tendencję zmiany 
modelu biznesowego firm szkoleniowych, 
który najogólniej polega na przechodze-
niu od tradycyjnych form stacjonarnych 
do ukierunkowanego względnie samo-

dzielnego doskonalenia kompetencji 
przydatnych w pracy zawodowej. Gdyby 
spojrzeć na proces szkolenia, począwszy 
od identyfikacji potrzeb poprzez plano-
wanie i realizację, skończywszy na ocenie 
efektów kształcenia, to w zasadzie tylko 
etap realizacji powinien być rozpatrywany 
jako ten, w którym dokonuje się wyboru 
trybu – z udziałem uczestników, czy też 
na odległość. Pozostałe etapy mogą być 
z powodzeniem realizowane w trybie 
zdalnym. Może być co prawda tak, że ewa-
luacja szkolenia następuje bezpośrednio 
po jego zakończeniu i wtedy obejmuje re-
akcje uczestników, ale pożądane jest rów-
nież badanie nabytych przez nich umie-
jętności, ich praktycznego stosowania, co 
możliwe jest po powrocie do obowiązków 
służbowych. Najefektywniej dokonywać 
tego w formie zdalnej. Można przyjąć, że 
nie ma alternatywy rozwoju form kształ-
cenia na odległość, są tylko ograniczenia 
wynikające ze specyfiki nie tyle przekazy-
wanej wiedzy (bo tu zastosowanie form 
zdalnych sprawdza się znakomicie), co 
umiejętności i kompetencji społecznych 
– nie da się przykładowo nauczyć obsłu-
gi broni palnej bez profesjonalnych zajęć 
na strzelnicy, czy też stosowania środków 
przymusu bezpośredniego na zajęciach 
praktycznych. Ograniczenia zdalnych 
form przekazu wiążą się również z inny-
mi barierami: dostępu do technologii lub 
urządzeń poszczególnych uczestników, 
poziomu wiedzy wyjściowej (bazowych 
kompetencji bez których nie można zro-
zumieć pełnego zakresu przekazywanych 
treści), motywacji, którą trudno pobudzić 
w kształceniu na odległość.

Jest również jeszcze jeden, może 
najważniejszy, kontekst atrakcyjności 
tradycyjnych form szkoleniowych, odby-
wanych w formach wykładów, ćwiczeń, 
seminariów, warsztatów a czasem przyj-
mujących formy konferencji bądź liczniej 
odwiedzanych także uroczystych kon-
gresów – to integracja środowiska. Więzi 
pomiędzy ludźmi kształtują się poprzez 
różne formy spotkań środowiskowych, 
gdzie poza oficjalnym programem nastę-
puje względnie nieskrępowana wymiana 
poglądów. Wiele środowisk profesjonal-
nych w Polsce spotyka się na cyklicznych 
przedsięwzięciach o charakterze konfe-
rencyjnym. W środowiskach związanych 
z bezpieczeństwem przedsięwzięcia te 
towarzyszą imprezom targowym, by przy-
kładowo wskazać Międzynarodowy Salon 
Przemysłu Obronnego czy Międzynarodo-
we Targi Techniki i Wyposażenia Służb Po-
licyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa 
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Państwa EUROPOLTECH. W środowisku 
bezpieczeństwa informacji od piętnastu 
lat zainteresowaniem cieszy się Kongres 
Ochrony Informacji Niejawnych, Bizneso-
wych i Danych Osobowych organizowany 
przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony 
Informacji Niejawnych. Z kolei Komitet 
Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby 
Gospodarczej corocznie organizuje Kon-
gres Bezpieczeństwa Biznesu. Liczne 
tego  rodzaju przedsięwzięcia, odwołane 
w dobie pandemii, były poza warstwą 
przekazu wiedzy oraz spotkań, natural-
nym forum promocji określonych produk-
tów i usług. W sektorze bezpieczeństwa 
trudno wyobrazić sobie przeniesienie do 
sfery wirtualnej większości tego rodzaju 
przedsięwzięć. Będą się one odbywały. 

Zaznacza się tutaj problem ewentualnego 
wdrożenia nowego reżimu sanitarnego 
dla względnie masowych przedsięwzięć, 
który gwarantowałby bezpieczeństwo 
zdrowotne uczestnikom, ale jest to kwe-
stia wymagająca odrębnego omówienia.

Sektor szkoleń w zakresie bezpieczeń-
stwa będzie się rozwijał w warunkach 
dalszego wzrostu znaczenia kształcenia 
zdalnego. Z czasem co prawda wrócą tra-
dycyjne formy komunikacji środowisko-
wej, ale pozycja firm szkoleniowych na 
rynku wiedzy o bezpieczeństwie będzie 
zależała od dysponowania przyjazną plat-
formą szkoleniową. Taka platforma musi 
spełniać rolę bieżącego forum wymiany 
poglądów, oferować zróżnicowane formy 
i metody szkolenia, ukierunkowane na 

indywidualne potrzeby odbiorców oraz 
umożliwiać kontakt z ekspertami, dający-
mi rękojmię rzetelności, których wiedza 
będzie użyteczna.

Sławomir Zalewski
Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie. 
Profesor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica 
w Płocku. Wiceprezes Europejskiego Stowarzy-
szenia Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Kra-
kowie. Członek Komitetu Bezpieczeństwa Bizne-
su Krajowej Izby Gospodarczej. Ekspert i członek 
honorowy Krajowego Stowarzyszenia Ochrony In-
formacji Niejawnych. Autor monografii poświęco-
nych ochronie informacji niejawnych: Dylematy 
ochrony informacji niejawnych (Katowice 2009), 
Ochrona informacji niejawnych. Wybrane zagad-
nienia bezpieczeństwa osobowego (Płock 2014) 
oraz Informacje niejawne we współczesnym pań-
stwie (Warszawa 2017).

POLITYKI, PLANY I PROCEDURY 
CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA  
– CZYLI JAK WŁAŚCIWIE OPISAĆ 
I UDOKUMENTOWAĆ PROCES BCM 
I TOWARZYSZĄCE MU DZIAŁANIA
Czym się różnią, co powinny zawierać aby były 
praktyczne i użyteczne, podstawowe błędy 
popełnianie przy ich tworzeniu i jak ich uniknąć…

ZARZĄDZANIE | CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA

G dy mówimy o zarządzaniu ciągło-
ścią działania nie sposób nie po-
ruszyć wątku dokumentacji – i nie 

ma się co dziwić, skoro w zdecydowanej 
większości BCM jest postrzegany przez 
osoby z nim niezwiązane właśnie przez 
pryzmat planów i procedur. 

Odpowiedź na pytanie dlaczego tak 
się dzieje jest oczywista – dokumentacja 

jest pierwszym i niestety jeszcze dość czę-
sto jedynym fizycznym i namacalnym do-
wodem na to że coś w zakresie BCM dzieje 
się w organizacji. 

To także jeden z najczęstszych ele-
mentów poddawanych kontroli i weryfi-
kacji na podstawie której dokonywane są 
rozmaite oceny. To także element który 
najłatwiej „zmanipulować” (wszak papier 

przyjmie wszystko) oraz najtrudniej przy-
gotować aby rzeczywiście był użytecznym 
elementem całego procesu a nie tylko ład-
nie wyglądającą fasadą „zamku z kart”.

Dokumentacja BCM dzieli się na trzy 
główne rodzaje: polityki, plany i proce-
dury/instrukcje. Każdy z tych trzech „fila-
rów” ma inne przeznaczenie a w związku 
z tym powinien być inaczej przygotowany, 
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aktualizowany i stosowany. Do najczęst-
szych błędów jakie towarzyszą tworzeniu 
dokumentacji BCM można zaliczyć:
1. Błędne rozumienie przeznaczenia da-

nego dokumentu i wynikające z tego 
mieszanie zawartości oraz zakresu 
treści pomiędzy polityką, planem 
i procedurą

2. Przeładowanie zbędnymi informacjami
3. Brak niezbędnych informacji 
4. Brak logiki i przejrzystości (schludno-

ści) w dokumentach – tzw. błędy edy-
torskie 

5. Mała lub znikoma przydatność pla-
nów / procedur w rzeczywistej sytuacji 
(papier przyjmie wszystko)

6. Brak regularnej weryfikacji (testowa-
nia) i aktualizacji 

7. Błędy w procesie legislacyjnym i dys-
trybucji dokumentów
Podstawową różnicą pomiędzy polity-

ką a planem/procedurą jest to, że w poli-
tyce opisujemy „co” będziemy robić; nato-
miast w planach i procedurach zawieramy 
opis „jak” będziemy realizować to „co” 
zostało opisane w polityce.

Głównym celem polityki jest formalne 
osadzenie procesu zarządzania ciągłością 
działania w danej organizacji. W tym do-
kumencie definiowane są: 
1. Formalne podstawy funkcjonowania 

procesu BCM, 
2. Zakres procesu BCM w organizacji
3. Zasoby i środki niezbędne do wdroże-

nia, utrzymania i zarządzania proce-
sem BCM oraz zasady ich pozyskiwania

4. Zasady, wytyczne i minimalne stan-
dardy, jakie muszą być spełnione aby 
można było uznać, że proces spełnia 
oczekiwania organizacji

5. Powiązania z innymi regulacjami, któ-
re muszą być uwzględnione lub stano-
wią punkt odniesienia

6. Opisane są role oraz zadania poszcze-
gólnych uczestników procesu zaanga-
żowanych we wdrożenie, zarządzanie 
i utrzymanie zarządzania kryzysowe-
go i ciągłości działania. 
W polityce powinien zostać zdefinio-

wany ogólny model postępowania organi-
zacji z ryzykiem / zdarzeniem kryzysowym 
(często nazywany strategią przetrwania). 
Jej (strategii) celem jest nie tylko określe-
nie/wyznaczenie sposobu postępowania, 
który umożliwi organizacji realizację kry-
tycznych procesów biznesowych w sytu-
acji kryzysowej ale również identyfikacja 
niezbędnych, minimalnych, rozwiązań 
zapasowych lub alternatywnych, które 
w przypadku przerwania ciągłości dzia-
łania zapewnią możliwie najszybsze ich 

odtworzenie zgodnie ze zdefiniowanymi 
w BIA czasami krytycznymi (RTO). 

Tak naprawdę to właśnie w oparciu 
o założenia strategii powinniśmy ustalać 
zakres procesu BCM, wskazywać ryzyka, 
budować rozwiązania i scenariusze oraz 
wyznaczać wskaźniki powodzenia/suk-
cesu. 

Polityka powinna zawierać także opis 
zasad i standardów analizy, monitorowa-
nia i raportowania materializacji ryzyka. 
Dodatkowo w polityce określa się mecha-
nizmy pozwalające ocenić skuteczność 
i stopień dojrzałości procesu BCM w or-
ganizacji, zasady planowania i realizacji 
testów przyjętych rozwiązań, program 
szkoleń pracowników, zasady kontroli 
i audytu procesu (tak wewnętrznego jak 
i zewnętrznego) oraz ogólne zasady aktu-
alizacji dokumentacji wchodzącej w skład 
procesu BCM.

Kolejnym typem dokumentu który 
tworzy trzon dokumentacji BCM są plany, 
przy czym zazwyczaj tworzone są dwa ro-
dzaje planów. Pierwszy to plan zarządza-
nia kryzysowego, drugi to plan ciągłości 
działania organizacji. W przypadku two-
rzenia planów do najczęstszych błędów 
należy umieszczanie w nich elementów 
należących do polityki oraz dążenie do 
nadmiernej szczegółowości wskazanej 
raczej dla procedur. Oba przypadki pro-
wadzą do niepotrzebnego rozbudowania 
dokumentu, przez co traci on swój cha-
rakter, poręczność i użyteczność. Osobi-
ście jestem zwolennikiem traktowania 
planów jako dokumentów tworzonych na 
poziomie organizacji i wykorzystywanych 
do zarządzania (organizacją, zespołami, 

procesami, etc…) a nie jako dokumen-
tów operacyjnych zawierających opisy 
faktycznych czynności jakie muszą w kon-
kretnym przypadku zostać zrealizowane/
wykonane – do tego zdecydowanie lepiej 
nadają się procedury i instrukcje. 

Plan zarządzania kryzysowego powi-
nien zawierać opisy postępowania jed-
nostek tworzących strukturę zarządzania 
kryzysowego zapewniające podjęcie na-
tychmiastowych, skoordynowanych i sku-
tecznych działań w przypadku wystąpie-
nia zdarzenia kryzysowego. Dodatkowo 
wskazane jest aby zawierał mechanizmy 
opracowania i wdrożenia planów napraw-
czych. Plan zarządzania kryzysowego 
zazwyczaj obejmuje opisy niezbędnych 
działań w zakresie:
1. Reakcji dedykowanych grup pracow-

ników (ról) i sposobów komunikacji 
dla zdarzeń zachodzących w godzi-
nach i po godzinach pracy,

2. Sposobów komunikacji kryzysowej 
i zasad aktywacji planu ciągłości dzia-
łania
Plany zarządzania kryzysowego po-

winny być tworzone w taki sposób aby 
były jak najbardziej elastyczne, tzn. po-
winny zawierać informacje, wytyczne 
i opisy uniwersalnych działań jakie są czy 
powinny być podjęte przez wszystkie skła-
dowe elementy struktury zarządzania kry-
zysowego, niezależnie od typu i przyczyny 
zdarzenia kryzysowego. Wskazane jest 
aby plan zarządzania kryzysowego wska-
zywał i porządkował zależności, zakresy 
odpowiedzialności oraz działania na sty-
ku zarządzania incydentem i zarządzania 
kryzysowego.
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Przykładowa struktura planu zarzą-
dzania kryzysowego:
�� Opis struktury zarządzania kryzyso-

wego
– Zadania i uprawnienie (członków) 

Sztabu Kryzysowego / Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego / Zespo-
łów Awaryjnych jednostek bizne-
sowych

– Komunikacja między jednostkami 
wchodzącymi w skład struktury 
zarządzania kryzysowego

�� Zasady postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia
– Poziomy gotowości alarmowej or-

ganizacji
– Postępowanie w sytuacji wystą-

pienia zagrożenia
– Komunikacja kryzysowa
– Metoda rejestrowania i monito-

rowania realizacji Planu Ciągłości 
Działania

– Warunki uruchomienia planu/pro-
cedur ciągłości działania/DR

�� Zasady organizacji ewakuacji oraz 
pracy w lokalizacji zapasowej (w tym 
Sztabu Kryzysowego) 

�� Utrzymanie gotowości Struktury Za-
rządzania Kryzysowego
– Zmiany na listach powiadamiania
– Przygotowanie i utrzymanie loka-

lizacji stanowisk zapasowych
Z kolei plan ciągłości działania to 

kompletny dokument opisujący sposób 
postępowania organizacji w przypadku 
wystąpienia zdarzeń zakłócających cią-
głość operacyjną krytycznych procesów 
biznesowych oraz sposób odtworzenia 
normalnej działalności jednostek orga-

nizacyjnych. Celem planu ciągłości dzia-
łania jest:
1. opisanie stosowanych w sytuacji awa-

ryjnej rozwiązań i mechanizmów za-
pewniających ochronę zdrowia i życia 
gości, współpracowników oraz pra-
cowników organizacji,

2. zminimalizowanie potencjalnych skut-
ków przerwania krytycznych procesów 
biznesowych

3. zaplanowanie zorganizowanej i sku-
tecznej reakcji na sytuację kryzysową 
poprzez aktywację struktury zarzą-
dzania kryzysowego i niezbędnych 
z punktu widzenia prowadzenia dzia-
łalności organizacji zasobów,

4. odtworzenie krytycznych procesów 
biznesowych zgodnie z ustalonymi dla 
nich parametrami (RTO/RPO).
Wskazane jest aby plany zawierały 

wytyczne (na poziomie zarządczym) do-
tyczące postępowania organizacji w przy-
padku materializacji najbardziej praw-
dopodobnych ryzyk – tzw. scenariusze. 
Najczęściej scenariusze obejmują ryzyka/
zdarzenia: niedostępność lokalizacji (bu-
dynek); niedostępność kluczowych syste-
mów lub infrastruktury IT, niedostępność 
>50% pracowników (w tym pandemia); 
niedostępność kluczowych dostawców.

Przykładowa struktura planu ciągłości 
działania:
�� Terminologia
�� Cel i zakres planu oraz jego założenia

– Zasady dystrybucji planu i proce-
dur ciągłości działania

– Lista krytycznych procesów bizne-
sowych 

– Niezbędne warunki do urucho-
mienia planu ciągłości działania

– Oczekiwany czas działania planu 
ciągłości działania

�� Strategia przetrwania 
– Ogólne założenia Strategii Prze-

trwania / Najgorszy Prawdopo-
dobny Scenariusz

– Scenariusz: Awarie IT 
– Scenariusz: Awarie środowiskowe 

i techniczne budynków
– Scenariusz: Awarie usługodawców 

i kooperantów 
– Scenariusz: Niedostępność pra-

cowników / pandemia
�� Procedury DR/ciągłości działania jed-

nostek organizacyjnych 
Ostatnim typem dokumentu stoso-

wanym w BCM jest procedura/instruk-
cja. Procedury są dokumentami typowo 
wykonawczymi / operacyjnymi. Celem 
procedury jest zapewnienie ciągłości 
funkcjonowania krytycznych procesów 
biznesowych w jednostkach organizacyj-
nych. Procedury obejmują przypadki za-
grożeń skutkujące ewakuacją i wznowie-
niem procesów w lokalizacji zapasowej, 
przerwania funkcjonowania procesów 
spowodowane awarią systemów infor-
matycznych oraz innymi czynnikami tech-
nicznymi lub organizacyjnymi. Procedury 
są dokumentem podrzędnym w stosunku 
do planu ciągłości działania. Standardo-
wo procedury zawierają:
�� opis metody odtworzenia krytycznych 

procesów biznesowych (strategie od-
tworzenia procesu).

�� zasady ewakuacji, pracy w trybie awa-
ryjnym i powrotu do normalnej dzia-
łalności operacyjnej.

�� wykaz niezbędnych środków i zaso-
bów (informatycznych, organizacyj-
nych i technicznych) niezbędnych do 
realizacji krytycznych procesów biz-
nesowych na minimalnym akcepto-
walnym poziomie – MAK (minimalna 
akceptowalna konfiguracja).

�� listy kontaktowe zespołów awaryj-
nych (skład podstawowy i skład zapa-
sowy).

�� opis obowiązków i zasad postępowa-
nia członków zespołu awaryjnego.

�� informacje dotyczące lokalizacji zapa-
sowej.

Hubert Łabęcki
Ekspert w zakresie zarządzania kryzysowego i zarządzania ciągłością działania, Audytor Wiodący BS25999 
oraz ISO/IEC27001(IRCA), Risk Manager ISO31000. Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Zachodnio-
pomorskiej Szkoły Biznesu. Trener, prelegent i uczestnik licznych szkoleń i konferencji poświęconych zarzą-
dzaniu ryzykiem, bezpieczeństwu informacji i zarządzaniu ciągłością działania.
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. 
Grupa Citi, Bank BGŻ, Polbank EFG, Grupa Raiffeisen A.G) oraz usług IT&N dla sektora publicznego. Prowadził 
liczne i zróżnicowane audyty zgodności w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania oraz kie-
rował projektami przygotowania i wdrożenia systemu BCM w instytucjach finansowych krajowych i zagra-
nicznych.
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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K oronawirus czy tego chcemy czy 
nie zmienił nasze postrzeganie 
świata. Nagle okazało się, że wie-

le spraw można, a wręcz trzeba załatwić 
elektronicznie m.in. e-praca, zdalne na-
uczanie, czy sprawy urzędowe. W związku 
z powyższym powstała cała masa zagro-
żeń z tym związanych. COVID-19 zwięk-
szył podatność społeczeństwa na ataki 
w cyberprzestrzeni. W bieżącym numerze 
przedstawię Państwu kilka z nich. 

Z uwagi na sytuacje epidemiczną 
w Polsce duża część firm musiała prak-
tycznie z dnia na dzień umożliwić użyt-
kownikom biurowym tzw. „pracę zdalną”. 
Czym jest zatem praca zdalna? Co można 
zrobić zdalnie a czego nie?  Jak wygląda-
ło wdrożenie? Czy przeprowadzono testy 
oprogramowania? Czy wyboru rozwiąza-
nia dokonano świadomie? Czy zrobiona 
była analiza ryzyka? Czy pracownicy zo-
stali przeszkolenie nie tylko z obsługi, lecz 
także z zagrożeń? Takich pytań można za-
dawać naprawdę dużo.  

Niektóre korzystające wcześniej przy-
najmniej częściowo z trybu „Home Office”  
były już do tego przygotowane a praca 
była bardzo dobrze zorganizowana. Nie-
stety znaczna ilość organizacji stanęła 
przed problemem jak to zrobić? I wybrali 
wariant najprostszy i najszybszy, bez te-
stów bezpieczeństwa i w większości przy 
pomocy darmowych narzędzi często na 

domyślnych ustawieniach, zapominając 
często o edukacji użytkowników. Niestety 
bezpieczeństwo kosztuje, a umiejętność 
przewidywania jest bezcenna. Tu mała dy-
gresja. W 2010 roku po erupcji wulkanów 
większość samolotów została uziemiona. 
Pojawił się wówczas temat wideokonfe-
rencji. Jednak z uwagi, że sytuacja ta nie 
trwała zbyt długo tylko nieliczne firmy 
zdecydowały się na implementacje roz-
wiązań video – większość po ustaniu za-
grożenia wróciła do tradycyjnych spotkań. 
W przypadku koronawirusa zapewne nic 
już nie będzie takie samo jak przedtem, 
Czasem zdarza się coś, czego nie można 
porównać do niczego przedtem, coś, co 
zmienia nasze postrzeganie i ma ogromny 
wpływ na rzeczywistość przy okazji kreu-
jąc nowe zagrożenia.

Do nowych zagrożeń można zaliczyć 
e-prace. Jeśli pracownicy dostali sprzęt 
firmowy do pracy, to administrator może 
mieć kontrole nad maszyną. Jednak 
w większości przypadków do pracy zdal-
nej pracownicy wykorzystują sprzęt pry-
watny, często używany przez nastoletnie 
dzieci do rożnych celów. Sam, jako ojciec 
trójki potomstwa wiem, że nasi milusiń-
scy są bardzo zdolni. Z łatwością potra-
fią na telefonie włączyć czytnik kart NFC, 
a następnie zainstalować oprogramowa-
nie czytające numery i daty ważności kart 
kredytowych. Często ich wiedza z zakresu 

informatyki jest znacznie większa niż do-
rosłych. Wiedzą jak zainstalować dowol-
ny program, tak, aby nie było go na liście 
„dodaj/usuń programy”. Sztuczki z zakre-
su jak schować dane na komputerze czer-
pią z Google wpisując hasło ”jak skutecz-
nie ukryć folder w Windows” tak, aby nikt 
ich nie przechytrzył klikając opcje „pokaz 
ukryte pliki i foldery”. W większości przy-
padków dzieci o wiele sprawniej posługu-
ją się komputerem niż rodzice. Hackerzy 
to z reguły młodzi ludzie, którzy gdzieś 
musieli nauczyć się „głębszej” informaty-
ki. Teraz wyobraźmy sobie, że na naszym 
prywatnym komputerze pracuje młody, 
uczący się haker pod postacią naszego 
dziecka udostępniając foldery „kole-
gom”, pisząc pierwsze hackerskie skrypty, 
uczestnicząc z naszego IP w specjalistycz-
nych forach internetowych czasem ukry-
wając się za TORem, a my jednocześnie 
z tej samej maszyny wykonujemy e-pra-
ce.  Czy widzicie zagrożenie? W obecnych 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO 
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czasach komputer tak jak i telefon stał się 
bardzo osobistym narzędziem.

W tym kontekście chciałbym zwró-
cić uwagę na ataki z zakresu inżynierii 
społecznej ukierunkowane na konkretną 
grupę osób.  Socjotechnika ma na celu 
wyłudzenie danych do logowania do sie-
ci korporacyjnych, tak, aby można było 
mieć dostęp do „Know-how” firmy. Dane 
te mają dużą wartość dla konkurencji, nie 
tylko ściśle materialną. Dobra praktyka 
jest mieć rożne hasła do naszych portali 
czy usług.

  W marcu tego roku uczniowie szkół 
przeszli w ciągu kilku/kilkunastu dni na 
zdalne nauczanie. Szkoły stanęły przed 
problemem jak to zrealizować? Jakich 
programów użyć, jakiego sprzętu, planu 
nauczania, procedur i co z kadrą? Co z da-
nymi osobowymi uczniów rejestrowanych 
w różnego rodzaju systemach? Prawda 
jest taka, że z uwagi na brak czasu, testów 
i przygotowań, nie ma jednego systemu 
do zdalnego nauczania. Każda szkoła, 
a nawet każdy nauczyciel przedmiotu 
może używać innego narzędzia. Pamiętać 
należy o tym, ze uczniowie są bardziej zo-
rientowani w informatyce niż większość 
nauczycieli prowadzący zajęcia. Może to 
podważać autorytet i prowadzić do dziw-
nych zdarzeń, wpisów podczas e-lekcji. 
Przykład nauczyciel prowadzi lekcje/
sprawdzian, każdy z uczniów rozwiązu-
je zdanie np. z matematyki ma na to np. 
7 minut. Nauczyciel jest pewny, że każdy 
z uczniów siedzi w domu i ma przed sobą 
tylko swoja pracę. Co bystrzejsi uczniowie 
korzystają z możliwości udostępniania 
pulpitu i na bieżąco widzą prace kolegów 
o czym nauczyciel nic nie wie.

W kontekście tego chciałbym jesz-
cze opisać jedno zdarzenie związane ze 
„zoom-boombingiem”. Na przełomie mar-
ca i kwietnia prezes Zoom przeprosił za 
problemy związane z brakiem mechani-
zmów zapewniających poufność i bezpie-
czeństwo platformy do wideokonferencji. 
Przeprosiny ukazały się po incydencie, 
gdy podczas lekcji z wykorzystaniem 
aplikacji zoom ktoś wdzwonił się i puścił 
film porno. Wyobraźmy sobie inną sytu-
acje; podczas konferencji biznesowej ktoś 
wdzwania się i rejestruje całą poufną roz-
mowę do swoich celów.  Jakie może mieć 
to skutki dla organizacji? 

Oczywiście hakerzy wykorzystują 
każdą nadarzającą się okazje do wyłu-
dzenia naszych danych do logowania. Na 
początku maja br. na Twiterze, na koncie 
@CERT_Polska ukazało się ostrzeżenie 
o domenie łudząco podobnej do strony 
LUBRUS. Pułapka tkwi w adresie portalu 
oryginalna to: portal[.]librus[.]pl a wy-
łudzająca dane:  portalibrus[.]pl (grafika 
w załączeniu). Fałszywa domena była 
dystrybuowana kanałami SMS, pocztą e-
-mail oraz odpowiedziami na ogłoszenia 
w internetowe.

Kolejnym problemem może być kon-
figuracja domowych routerów. Większość 
z nich jest skonfigurowana na ustawie-
niach domyślnych oraz loginie i haśle wy-
twórcy, często chińskiej produkcji, z moż-
liwością zdalnego dostępu. Praktycznie 
każde tego typu urządzenie ma naklejkę 
z numerem fabrycznym, numerem IMEI, 
nazwę producenta, dokładny model oraz 
login i hasło. Tu należy zadać sobie pyta-
nie, czy producent tego urządzenia tez ma 
te dane i jak są one zabezpieczone? Ale 

po co tak daleko szukać – wystarczy zro-
bić zdjęcie takiemu routerowi aby przejąć 
nad nim kontrole.

Internet domowy w większości przy-
padków jest o wiele gorzej zabezpieczo-
ny niż router firmowy. Wynika to z tego, 
że w domu mamy praktycznie dostęp do 
wszystkich zasobów Internetu. W przy-
padku firm dostęp do internetu celowo 
jest ograniczany, np. wycinane są transfe-
ry peer-to-peer, transfery, prywatna pocz-
ta i większość nieprzydatnych do pracy 
portów. W pracy czujemy z tego tytułu 
duży dyskomfort, że IT znów coś zabloko-
wało. Dla przykładu przeglądarka WWW to 
port 80 lub 443, poczta e-mail wykorzystu-
je w zależności od konfiguracji programu 
porty 110,143,25,587,995,993,465,1352. 
Inne porty wykorzystywane są sporadycz-
nie. W ruchu firmowym otwarcie innego 
portu wymaga przejścia określonej proce-
dury – na routerze domowych praktyczne 
wszystkie porty są otwarte. Każdy z nich 
może zostać użyty do ataku hackerskiego.

Ostatnio można spotkać się z ata-
kami wykorzystującymi podszycie się 
pod konkursy, podczas których rzeko-
mo wygraliśmy kilkaset złotych, o czym 
informują hakerzy dzwoniąc lub wysy-
łając SMS. Dla potwierdzenia danych 
zwycięzcy, czyli naszej osoby jesteśmy 
proszeni o przelanie na wskazane kon-
to kwoty 0,01 PLN. Szkopuł w tym, że 
dostajemy link do fałszywego portalu 
płatności, przez który zostają wyłudzo-
ne nasze dane logowania. Do przelewu 
jest jeszcze potrzebny kod jednorazowy 
wysłany, jako SMS. Haker logujące się 
do banku widzi nasze dane osobowe lub 
przeszukując nasz komputer lub komór-
kę. Następnie zamawia na OLX dowód 
kolekcjonerski pomimo, że od lipca 2019 
handel tego typu dokumentami jest nie-
legalny w Internecie z łatwością znaleźć 
można tego typu ogłoszenia. W ostatnim 
kroku wyrabia duplikat karty SIM w sa-
lonie. Efekt – nasza karta SIM przestaje 
być aktywna, a przestępca ma pełny do-
stęp do naszego konta i numeru telefonu 
w celu potwierdzenia transakcji. Podob-
ne mechanizm oszustwa związany jest 
z COVID-19 i polega na wysłaniu ofierze 
SMS-a z koniecznością dopłaty za dezyn-
sekcję przesyłki w kwocie 0,5 PLN. W do-
bie koronawirusa prawie każdy z nas 
zamawia zakupy przez internet i cześć 
zapewne skorzysta z takiej „usługi”.

Jak poważne są rożnego rodzaju cy-
berataki może świadczyć fakt, że obecnie 
każdy bank ostrzega przed próbami wyłu-
dzeń danych do logowania, ostrzegają tak-
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że duże firmy telekomunikacyjne, energe-
tyczne, sieci spożywcze itp. 

Dlatego należy zachować szczególną 
czujność, postarać się wyłączyć emocje 
i włączyć racjonalne myślenie. Należy 
być czujnym na wszelkiego rodzaju maile 
i SMS-y od nieznanych osób z dziwna tre-
ścią, dziwnymi załącznikami, linkami do 
płatności bankowych, bądź rzekomych 
nadpłatach na rachunkach. Powstrzymać 
się od klikania w pojawiające się reklamy 
i banery. Ponadto, gdy ktoś chce nas oszu-
kać bardzo często naciska nas na podjęcie 
szybkiej decyzji, gdyż taka okazja już się 
nie powtórzy.  Ponadto pamiętaj, aby nie 
przekazywać swoich danych przez telefon, 
zwłaszcza nieznanym rozmówcom, nie dać 
się namówić na zakup „cudownych” su-
plementów czy urządzeń medycznych, nie 
wierzyć w wygrane, o których nic nam nie 
wiadomo.

Wskazówki: warto zainstalować opro-
gramowanie przeciwwirusowe dobrej ja-
kości oraz regularnie skanować komputer. 
Jednocześnie pamiętać należy o tym, ze 
żaden antywirus nie zabezpieczy nas w stu 
procentach przed atakiem. Aplikacje i pro-
gramy należy pobierać tylko z zaufanych 

stron. Przeglądarkę skonfigurować i używać 
w bezpieczny sposób, wyłączyć obsługę 
Java skryptów oraz używać jej w trybie pry-
watnym, – przez co nie będzie zapisywać 
historii stron, loginów i haseł dostępu. 

Piotr Słupczyński – ekspert ds. bezpieczeństwa i ochrony informacji
Od 2009 roku prowadzący własną firmę informatyczno – edukacyjną. Absolwent Uniwersytetu Warszawskie-
go a także studiów podyplomowych UW Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych o kierunku „Bezpie-
czeństwo Wewnętrzne” oraz Centrum Nauk Sądowych UW z zakresu „Prawa dowodowego i nauk pokrew-
nych”. Obecnie w trakcie studiów MBA na Wydziale Informatyki w Polsko – Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych. Odbyta aplikacja kuratorska, a po złożeniu egzaminu Zawodowy Kurator Sądowy. Od ponad 
dwudziestu lat związany z bezpieczeństwem informatycznym, zajmujący się implementacją m.in. IBM Lotus  
NOTES/DOMINO, obiegu dokumentacji w firmie oraz administracją serwerami, analizą ryzyka ze znajomością 
norm z rodziny ISO / IEC 27000.  Od piętnastu lat związany z ochroną informacji niejawnych, biznesowych 
i osobowych. Zaangażowany szkoleniowiec zajmujący się podnoszeniem świadomości uczestników w za-
kresie bezpieczeństwa informatycznego, cyberbezpieczeństwa, socjotechnik itp. Autor specjalistycznych 
dokumentów m.in.: „Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego”, „Zasad bezpieczeństwa informatycznego”, 
„Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa”, „Procedur Bezpiecznej Eksploatacji”, artykułów w prasie branżo-
wej oraz wielu autorskich programów szkoleń. Członek zespołu ds. wdrożenia i implementacji RODO. Peł-
nomocnik Prezesa Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń, 
warsztatów, konferencji, kongresów. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez różne instytucje. 
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P odczas globalnej pandemii  
COVID-19, przedsiębiorstwa z róż-
nych branż na całym świecie bo-

rykają się z kryzysem. Przemysł lotniczy 
doświadcza szczególnie tego kryzysu, ob-
jawiającego się znacznym spadkiem liczby 
przewożonych pasażerów. W 2020 r., we-
dług danych ICAO-Międzynarodowej Or-
ganizacji Lotnictwa Cywilnego, w świato-
wej branży lotniczej, prognozuje się stratę 
wpływów w wysokości ok. 252 miliardów 
USD. Aby zapobiec załamaniu się całego 
sektora, rozważa się możliwość uzyskania 
rządowych pomocy dla całej branży w wy-
sokości ok. 200 miliardów USD.

Najnowsze szacunki możliwego wpły-
wu COVID-19 na światowy ruch pasażerski 
w całym roku 2020, w porównaniu z po-
ziomem odniesienia (zwykła działalność, 
pierwotnie planowana), przedstawia się 
następująco:
�� 39% do 53% – ogólna redukcja miejsc 

oferowanych przez linie lotnicze;
�� 2 300 – 3 080 milionów pasażerów-ogól- 

na redukcja ilości pasażerów;

�� 302 do 402 miliardów USD-potencjalna 
utrata przychodów operacyjnych brut-
to linii lotniczych.
Faktyczne skutki będą zależeć od czasu 

trwania pandemii oraz kryzysu, wielkości 
ogniska i środków ograniczających roz-
przestrzenianie, stopnia zaufania konsu-
mentów do podróży lotniczych, warunków 
ekonomicznych itp.

Jak wynika z przedstawionych danych 
przez ICAO, przemysł lotniczy jest w fazie 
głębokiej recesji. Zakazy podróży spowo-
dowały w krótkim czasie znaczny spadek 
liczby pasażerów i przychodów jednocze-
śnie. Niektóre linie lotnicze szybko zareago-
wały na kryzys, poprzez wymontowanie 
foteli pasażerskich w samolotach i dosto-
sowanie ich do przewozu cargo. W ramach 
skorygowanego modelu biznesowego, 
mogą generować dodatkowy przychód 
z przewozu ładunków. W ten sposób pa-
sażerskie linie lotnicze mają szanse wejść 
w skład dobrze prosperującego w czasach 
pandemii handlu elektronicznego i prze-
wozu przesyłek cargo. W odpowiedzi na 

kryzys i dystans społeczny, przewoźnicy na 
całym świecie anulowali prawie wszystkie 
loty pasażerskie i obecnie przygotowują się 
do pierwszych dni sprzedaży post pande-
micznej, borykając się jednocześnie z zero-
wymi przychodami, obowiązkiem zwrotów 
wpłat za sprzedane wcześniej bilety oraz 
opóźnieniami w przepływach pieniężnych. 
Bardzo ważnym elementem w tym kontek-
ście, będzie nie tylko odpowiednie przygo-
towanie infrastruktury do realizacji biznesu 
lotniczego w czasach pandemii, ale rów-
nież odzyskanie wiarygodności i zaufania 
pasażerów.

W odpowiedzi na kryzys, niektóre linie 
lotnicze proponują swoim pracownikom 
częściowo lub całkowicie bezpłatne urlo-
py. Inni przewoźnicy, będący w większych 
kłopotach finansowych, masowo zwalniają 
swoich pracowników, niektórzy ogłaszają 
również upadłości. Jednym ze sposobów 
radzenia sobie z kryzysem jest odraczanie 
obsług technicznych samolotów, silników, 
odraczanie dostaw nowych samolotów, za-
przestanie nakładów inwestycyjnych, uzie-

WPŁYW NOWEGO KORONAWIRUSA 
(COVID-19) NA ŚWIATOWE 
LOTNICTWO CYWILNE

Źródło: ICAO Air Transport Reporting Form A and A-S plus ICAO estimates.
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mianie flot samolotów, wcześniejsze zwro-
ty wynajętych samolotów oraz anulowanie 
wszelkich zamówień w celu jak najszybsze-
go obniżenia kosztów operacyjnych w celu 
zachowania płynności.

Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Transportu Lotniczego (IATA) szacuje, 
że wspomniane całkowite prognozo-
wane utracone przychody w wysokości 
ok. 252 miliardów USD jest prognozą 
optymistyczną, gdyż suma ta może być 
znacznie większa. W związku ze spadkiem 
wartości akcji linii lotniczych, na giełdach 

obserwujemy ich wyprzedaż oraz skupo-
wanie przez same linie lotnicze, aby unik-
nąć całkowitej utraty ich wartości. Badania 
przeprowadzone przez IATA wykazały, że 
w styczniu 2020 r. większość przewoźników 
posiadała gotówkę na mniej niż 3 miesiące 
na pokrycie swoich kosztów. Obecnie re-
zerwy te uległy już na pewno pomniejsze-
niu, a zespoły zarządzające liniami lotni-
czymi badają każdą opcję prowadzącą do 
opóźniania płatności swoich zobowiązań. 
Wiele linii lotniczych prowadzi rozmowy 
z firmami leasingowymi (które według sza-

cunków posiadają około 50% światowej 
floty samolotów) oraz z innymi partnera-
mi i podwykonawcami, takimi jak agencje 
żeglugi powietrznej, aby opóźnić opłaty za 
leasing samolotów oraz opłaty trasowe lub 
lotniskowe. Kluczowe są negocjacje z pro-
ducentami samolotów, leasingodawcami 
dotyczące odroczenia lub nawet umorze-
nia rat leasingowych, zwrotów wynajętych 
samolotów, odroczeń dostaw nowych 
samolotów oraz anulacji dostaw lub opcji 
na dostawy nowych samolotów. Jednocze-
śnie, staje się oczywiste, że dla wielu linii 

Źródło: ICAO ADS-B and OAG plus estimates.

Wykres prezentuje drastyczną redukcję podaży wraz z dramatycznym spadkiem popytu na pasażerskie podróże 
lotnicze w momencie uaktywnienia się pandemii

Źródło: ICAO estimates.

Według danych ICAO tylko od stycznia do kwietnia 2020 odnotowano około 84 miliardów USD utraty dochodów z przewozu pasażerów
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lotniczych będzie to niewystarczające i ko-
nieczna będzie pomoc państwa o ile będzie 
to możliwe lub ogłoszenie upadłości.

Przewiduje się, że więksi przewoźnicy, 
szczególnie z udziałem rządów państw, 
będą mieli lepszy dostęp do finansowa-
nia, szczególnie rządowego. Linie lotnicze 
mogą również rozważyć zabezpieczenie 
swojego finansowania na posiadanych 
na własność samolotach. Jednak również 
floty samolotów mogą stracić na wartości 
lub przynajmniej stanowić wyzwanie dla 
obecnych i przyszłych pożyczkodawców. 
Cykle (start i lądowanie), liczba odbytych 
godzin lotu, które, ze względu na znaczne 
zmniejszenie częstotliwości lotów, wpły-
wają na kalendarz obsług technicznych 

oraz określają zakres i koszty utrzymania, 
mogą zostać odroczone w czasie.

Ze względu na powszechną skalę i za-
sięg pandemii wiele będzie zależeć od 
działań i wsparcia zapewnianego przez 
państwowe rządy. Przykładem mogą być 
Chiny, gdzie w marcu administracja lot-
nictwa cywilnego w Chinach (CAAC-Civil 
Aviation Administration of China) ogłosiła 
szereg środków mających na celu wsparcie 
sektora lotniczego w tym kraju, od krótko-
terminowego wsparcia i pomocy, po kom-
pleksowe wsparcie w ponownym urucho-
mieniu usług i zwiększenie wydatków na 
infrastrukturę. W Europie niektóre rządy 
udostępniły środki pieniężne i dotacje, cza-
sem pod warunkiem umorzenia długów 

przez wierzycieli. W Stanach Zjednoczo-
nych zatwierdzono już dotacje rządowe 
i pomoc w wysokości ok. 58 miliardów USD 
dla przemysłu lotniczego.

Biorąc pod uwagę niepewność prze-
widywanego zakończenia tego kryzysu, 
wsparcie rządowe w postaci krótkotermi-
nowych pożyczek, dotacji i ulg podatko-
wych jest pożądaną interwencją i obser-
wujemy coraz większą skalę tej aktywności 
w miarę postępu kryzysu. Jeśli jednak za-
kłócenia i pandemia będą się przedłużać, 
wystąpią bardziej znaczące negatywne 
konsekwencje w postaci tzw. „efektu do-
mina” w szerszym kontekście przemysłu 
lotniczego, w tym u operatorów portów 
lotniczych, w spółkach obsługi naziemnej, 

Źródło: ICAO estimates.

Rysunek prezentuje szacunkowy wpływ pandemii na międzynarodowy ruch pasażerski i przychody według regionów na 2020 r.

Źródło: ICAO estimates.

Rysunek przedstawia szacunkowy wpływ pandemii na krajowy ruch pasażerski i przychody według regionów na 2020 r.



ZARZĄDZANIE | LOTNICTWO CYWILNE 

    3/2020      45

u producentów samolotów i silników oraz 
w całym łańcuchu dostaw dla przemysłu 
lotniczego, a nawet w firmach leasingo-
wych. W nadchodzących miesiącach może 
być potrzebne bardziej skoordynowane 
wsparcie lotnictwa przez już napięte krajo-
we gospodarki, poddawane coraz większej 
presji społeczeństwa. Oczywiste jest duże 
znaczenie przemysłu lotniczego dla szero-
ko pojętej gospodarki i jego strategiczne 
znaczenie w odgrywaniu kluczowej roli 
w globalnym ożywieniu gospodarczym. 
Kontynuacja konsolidacji linii lotniczych 
i innych firm lotniczych poprzez fuzje 
i przejęcia prawdopodobnie nastąpi jesz-
cze silniej w trakcie i po ustabilizowaniu się 
sytuacji po pandemii.

W zakresie sprawozdawczości finanso-
wej, organy regulacyjne na całym świecie 
oczekują aktualizacji danych finansowych 
od spółek giełdowych, a także zapewniają 
ulgę w terminach zgłaszania tych danych 
biorąc pod uwagę istniejące okoliczności. 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papie-
rów Wartościowych („ESMA”) podkreślił, 
że emitenci powinni zapewnić przejrzy-
stość faktycznego i potencjalnego wpły-
wu COVID19 na działalność firm. Emitenci 
powinni raportować swoje aktualne dane 
w możliwym zakresie, w oparciu zarów-
no o jakościową, jak i ilościową ocenę ich 
działalności biznesowej, sytuacji finan-
sowej i wyników gospodarczych w ich 
sprawozdaniach finansowych jeszcze na 
koniec 2019 roku, jeśli nie zostały one 
jeszcze sfinalizowane lub w inny sposób 
np. w ujawnieniu śródrocznej sprawoz-
dawczości finansowej. Jednak ze względu 
na bezprecedensowy charakter pandemii 

i związane z tym zakłócenia, wpływ finan-
sowy na linie lotnicze jest jeszcze bardzo 
trudny do ustalenia.

Podsumowanie

Pandemia COVID-19 ma globalny wpływ na 
lotnictwo, turystykę, handel oraz gospo-
darkę światową. Dane dla poszczególnych 
sektorów przedstawiają się następująco:
�� Pasażerski ruch lotniczy: ogólna re-

dukcja liczby pasażerów (zarówno 
międzynarodowych, jak i krajowych) 
w granicach od 46% do 62% w 2020 r.  
w porównaniu do 2019 r. (wg ICAO- 
-International Civil Aviation Organiza-
tion – Organizacji Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego);

�� Porty lotnicze: szacowana utrata 
ponad 50% ruchu pasażerskiego 
oraz 57% (ponad 97 miliardów USD) 
przychodów w portach lotniczych  
w 2020 r. w porównaniu do dotych-
czasowej działalności (wg ACI-Airports  
Council International-Międzynarodo-
wej Rady Portów Lotniczych);

�� Linie lotnicze: spadek o 48% przy-
chodów w przeliczeniu na pasażero-
kilometry (RPK – Revenue Passenger 

Kilometers, zarówno międzynarodo-
we jak i krajowe połączenia) w 2020 r.  
w porównaniu do 2019 r. (wg IATA  
– International Air Transport Association-
-Międzynarodowego Zrzeszenia Prze- 
woźników Powietrznych);

�� Turystyka: spadek wpływów z turystyki 
międzynarodowej o 910 do 1170 mi-
liardów USD w 2020 r. w porównaniu 
do 1,5 biliona USD wygenerowanych 
w 2019 r., przy czym obecnie wszyst-
kie regiony świata objęte są różnymi 
ograniczeniami dotyczącymi podróży  
(wg UNWTO-United Nations World To-
urism Organization – Światowej Orga-
nizacji Turystyki);

�� Handel międzynarodowy: spadek glo-
balnego wolumenu handlu towarami 
o 13–32% w 2020 r. w porównaniu do 
2019 r. (wg WTO – World Trade Organi-
zation - Światowej Organizacji Handlu);

�� Globalna gospodarka: prognozo-
wany spadek światowego PKB o 3% 
w 2020 r., znacznie gorszy niż pod-
czas kryzysu finansowego w latach  
2008–2009 (wg IMF – International Mo-
netary Fund – Międzynarodowego Fun-
duszu Walutowego).

Źródło: ICAO estimates based on ICAO ADS-B, OAG, ICAO-ICM MIDT, ICAO LTF, ICAO RCA, IATA Economics, and IMF Economic Outlook.

Ze względu na wyjątkową niepewność, w zakresie „odbudowy ruchu pasażerskiego” brane są pod uwagę 4 różne scenariusze

dr Tomasz Balcerzak
Wykładowca Politechniki Śląskiej, Katedry Technologii Lotniczych oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 
Ekspert Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), Ekspert Rady Naukowo-Technicznej Rządu Malty, Ekspert Eu-
ropejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego, Prezesa 
Zarządu/Dyrektor Generalny Eurolot S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki WRO LOT-usługi lotnisko-
we, Członka Zarządu ds. Operacyjno-Technicznych w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Pracował jako Prezes, 
a następnie Członek Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny w czarterowej linii lotniczej Enter Air.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Dyrektor Operacyjny w linii lotniczej Centralwings, Dyrektor Za-
rządzający w spółce FDS-Flight Dispatch Services oraz Dyrektor Jakości w linii lotniczej Fly Jet., a także jako 
Pilot-Dowódca Załogi w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie.
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N a skutek epidemii koronawirusa, 
a także wprowadzonych w związ-
ku z nimi ograniczeń znaczna 

część przedsiębiorstw osiąga mniejsze niż 
dotychczas dochody. Wiele z nich zmuszo-
nych jest do zmierzenia się z wizją zwolnie-
nia niektórych pracowników, bądź prze-
prowadzenia innych działań mających na 
celu przetrwanie przedsiębiorstwa. W tym 
trudnym czasie tym istotniejsze jest zmi-
nimalizowanie kosztów związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. 
Większość rozwiązań umożliwiających 
takie działanie zostało wprowadzonych 
w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Formy wsparcia

Pierwszą z możliwości jest zwolnienie 
ze składek ZUS w okresie od 1 marca do 
31 maja br. Ulga ta przewidziana jest dla 
przedsiębiorców, którzy byli płatnikiem 
składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosi-
li do ubezpieczeń społecznych mniej niż 
50 osób. Istotnym jest, że w przypadku jed-
noosobowych działalności gospodarczych 
warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest 
kryterium przychodu – z takiego zwolnie-
nia może skorzystać przedsiębiorca o ile 
w pierwszym miesiącu, za który jest skła-
dany wniosek o zwolnienie z opłacania 
składek, przychód nie był wyższy niż 300% 
prognozowanego przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w 2020 r. (15681 zł). Co istotne 
na skutek zmian wprowadzonych w tzw. 
Tarczy 3.0 - w przypadku jednoosobowych 
działalności gospodarczych, gdy przychód 
był wyższy niż 300% prognozowanego 
przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia brutto w gospodarce narodowej 
w 2020 r., ale dochód z tej działalności 
uzyskany w pierwszym miesiącu, za który 
składany jest wniosek o zwolnienie z opła-
cania składek, nie był wyższy niż 7000 zł 

prowadzącemu działalność gospodarczą 
przysługuje zwolnienie ze składek za kwie-
cień i maj 2020 r. Aby uzyskać zwolnienie 
z obowiązku opłacania należności nale-
ży złożyć wniosek do ZUS w terminie do 
30 czerwca br. W przypadku podmiotów, 
które są obowiązane do składania deklara-
cji lub imiennych raportów konieczne jest 
również złożenie deklaracji z marca, kwiet-
nia i maja do dnia 30 czerwca 2020 r. Dzięki 
temu rozwiązaniu, w przypadku uzyskania 
zwolnienia pracodawca przez okres trzech 
miesięcy nie musi opłacać składek ZUS 
za swoich pracowników. Istnieje jedno-
cześnie wyjątek dotyczący pracodawców, 
którzy zgłosili do ubezpieczenia od 10 do 
49 ubezpieczonych – mogą oni skorzystać 
ze zwolnienia w wysokości 50% łącznej 
kwoty nieopłaconych należności z tytułu 
składek wskazanych w deklaracjach rozli-
czeniowych za konkretny miesiąc. 

Kolejnym wsparciem przewidzianym 
dla osób prowadzących działalność go-
spodarczą jest tzw. świadczenie postojo-
we, którego zadaniem jest zrekompenso-
wanie utraty przychodów z prowadzonej 
działalności gospodarczej. Przysługuje 
prowadzącym działalność gospodarczą 
jeżeli prowadzili działalność gospodarczą 
przed 1 kwietnia 2020 roku i nie zawiesili 
działalności, a przychód z miesiąca po-
przedzającego miesiąc przed miesiącem, 
w którym ma zostać złożony wniosek 
o świadczenie postojowe był o co naj-
mniej 15 % niższy od przychodu, który 
został uzyskany w miesiącu poprzedza-
jącym. W przypadku zawieszenia prowa-
dzenia działalności gospodarczej po dniu 
31 stycznia 2020 r. świadczenie postojowe 
również przysługuje. Co do zasady wynosi 
2080 zł – jedynie samozatrudnionym roz-
liczającym się w formie karty podatkowej 
przysługuje świadczenie postojowe w wy-
sokości 1300 zł. Istotną zmianą wprowa-
dzoną w tzw. tarczy 2.0 jest możliwość 

ubiegania się o świadczenie postojowe 
trzykrotnie zamiast wcześniejszego jed-
norazowego wsparcia. Aby skorzystać ze 
świadczenia postojowego po raz kolejny, 
konieczne jest jedynie złożenie oświad-
czenia we wniosku, iż sytuacja materialna 
wykazana we wcześniejszym wniosku nie 
uległa poprawie.

Istnieje również szereg rozwiązań do-
finansowujących wynagrodzenia dla pra-
cowników. Jednym z nich jest możliwość 
uzyskania 3-miesięcznego dofinansowa-
nia wynagrodzenia swoich pracowników 
w przypadku przestoju ekonomicznego 
lub obniżonego wymiaru czasu pracy 
oraz opłaty składek na ubezpieczenia 
społeczne. W przypadku przestoju eko-
nomicznego jest możliwe uzyskanie 
dofinansowania do wynagrodzenia pra-
cownika w wysokości 50% minimalnego 
wynagrodzenia natomiast w przypadku 
obniżenia wymiaru czasu pracy jest moż-
liwe uzyskania dofinansowanie do wy-
nagrodzenia pracownika do połowy jego 
wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 
40% przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia według wskaźnika GUS (tj. obecnie 
kwota 2.452,27 zł). Wskazać jednak na-
leży, że ustawodawca wprowadził ogra-
niczenie - pracodawca nie może otrzy-
mać dofinansowania do wynagrodzenia 
tych pracowników, którzy w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wnio-
sku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 
300% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia z poprzedniego kwartału ogła-
szanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie przepisów 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, obowiązującego na 
dzień złożenia wniosku. Wniosek o uzy-
skanie takiego wsparcia należy złożyć do 
właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy. Co ważne celem uzyskania wsparcia 
pracodawca obowiązany jest do zawarcia 

MINIMALIZACJA KOSZTÓW 
ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM 
DZIAŁALNOŚCI W DOBIE EPIDEMII 
KORONAWIRUSA
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porozumienia z  zakładową organizacją 
związkową lub przedstawicielami pra-
cowników określającego warunki i tryb 
wykonywania pracy w okresie przestoju 
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 
czasu pracy, a następnie dołączenia kopii 
tego porozumienia do wniosku. Wskazane 
świadczenia przysługują przedsiębiorcy 
przez łączny okres 3 miesięcy.

Kolejnym rozwiązaniem jest złożenie 
wniosku o dofinansowanie części kosz-
tów wynagrodzeń dla swoich pracowni-
ków oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne 
w przypadku spadku obrotów w wyniku 
pandemii koronawirusa. Wysokość dofi-
nansowania uzależniona jest od wysoko-
ści spadku obrotów – jest on rozumiany 
jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 
dowolnie wskazanych 2 kolejnych mie-
sięcy kalendarzowych w roku bieżącym 
w porównaniu do analogicznych dwóch 
miesięcy w roku poprzednim. Dzięki zło-
żeniu takiego wniosku  pracodawca może 
otrzymać dofinansowanie w wysokości 
od 50% aż do 90% wynagrodzeń pracow-
ników objętych wnioskiem o dofinanso-
wanie. Kwota wsparcia zależna jest od 
wysokości spadku obrotów wskazanych 
we wniosku. 

Analogiczną pomoc do tej wskazanej 
powyżej mogą uzyskać też samozatrud-
nieni. Otrzymują oni dofinansowanie 
części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej w przypadku spadku obro-
tów w wyniku pandemii koronawirusa. 
Wysokość wsparcia również jest uzależ-
niona od udokumentowanego spadku ob-
rotów. W przypadku spadku obrotów o: co 
najmniej 30 proc. – dofinansowanie może 
być przyznane w wysokości 50 proc. kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia miesięcz-
nie, o co najmniej 50 proc. – dofinanso-
wanie może być przyznane w wysokości 
70 proc. kwoty minimalnego wynagro-
dzenia miesięcznie, o co najmniej 80 proc. 
–  dofinansowanie może być przyznane 
w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego 
wynagrodzenia miesięcznie. 

Warto wskazać, że aby uzyskać wspar-
cie w przedmiocie dofinansowania części 
kosztów wynagrodzeń dla pracowników 
jak również dofinansowania części kosz-
tów prowadzenia działalności gospodar-
czej opisanych powyżej  należy złożyć 
wniosek do właściwego powiatowego 
urzędu pracy w czasie tzw. naboru, który 
jest ogłaszany bezpośrednio na stronie in-
ternetowej takiego urzędu.

Opcją wsparcia dedykowaną wyłącz-
nie do mikroprzedsiębiorców jest rów-

nież niskooprocentowana pożyczka ze 
środków Funduszu Pracy w wysokości 
do 5 tysięcy złotych. Co istotne podlega 
ona umorzeniu w przypadku prowadze-
nia przed przedsiębiorcę działalności 
w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania 
pożyczki. Umorzenie następuje wyłącznie 
na wniosek mikroprzedsiębiorcy złożony 
w terminie 14 dni liczonych od dnia speł-
nienia wskazanego wyżej warunku. W tym 
przypadku również należy złożyć wniosek 
do Powiatowego Urzędu Pracy w tracie 
ogłoszonego naboru.

Opisując pomoc zaproponowaną 
przedsiębiorcom nie sposób nie wspo-
mnieć również o tzw. Tarczy Finansowej 
– jest to program pomocowy realizowa-
ny przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) 
skierowany do przedsiębiorstw, które 
ucierpiały wskutek pandemii koronawi-
rusa. W przypadku mikroprzedsiębiorców 
oraz małych i średnich przedsiębiorców 
wsparcie oparte jest o subwencje wypła-
cane przez wskazane przez PFR banki, 
a kwota subwencji zależy od spadku przy-
chodu oraz liczby samozatrudnionych. 
Co istotne – aż 75% subwencji może być 
bezzwrotne, w przypadku kontynuowa-
nia działalności w ciągu 12 miesięcy od 
udzielenia subwencji oraz od utrzymania 
średniego zatrudnienia w tym okresie. 
W przypadku dużych przedsiębiorstw 
(zatrudniających co najmniej 250 pra-
cowników z obrotem powyżej 50 mln zł) 
finansowanie ma charakter indywidualny 
i realizowane jest bezpośrednio przez Pol-
ski Fundusz Rozwoju. 

Oprócz możliwości wskazanych po-
wyżej istnieją również inne opcje umożli-
wiające ograniczenie kosztów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej – wskazać można choćby możliwość 
odroczenie płatności podatku, umorzenie 
lub rozłożenie na raty  zaległości podat-
kowej, jak również rozwiązania dotyczą-
ce bardziej preferencyjnych możliwości 
uzyskania wsparcia w postaci kredytów 
i gwarancji z nimi związanych, a także po-
moc ze strony Agencji Rozwoju Przemy-
słu w szczególności w formie pożyczek, 
gwarancji lub poręczenia oraz leasingu 
lub innych instrumentów związanych z fi-
nansowaniem prowadzonej działalności 
gospodarczej, na warunkach rynkowych.

Jak uzyskać wsparcie?

Wskazać należy, że powyższe formy wspar-
cia nie są przyznawane z urzędu – aby je 
uzyskać konieczne jest złożenie odpo-
wiednich wniosków, a w niektórych przy-

padkach także zawarcie umów lub podpi-
sanie porozumień. Każdy forma wsparcia 
wymaga przedstawienia przez pracodaw-
cę różnych informacji odnoszących się do 
jego działalności. Jak zostało to wskaza-
ne powyżej, nie ma również jednego or-
ganu, do którego można się zgłosić aby 
otrzymać wszystkie dostępne dla danego 
przedsiębiorcy formy pomocy. O części 
decyduje Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, za kolejne odpowiadają właściwe 
Urzędy Pracy lub inne instytucje. Pomimo 
pozornego skomplikowania całego proce-
su warto wskazać, że zarówno na stronach 
internetowych poszczególnych instytucji 
jak również na rządowej stronie interne-
towej dotyczącej bezpośrednio tzw. tarczy 
antykryzysowej zawarte są szczegółowe 
informacje oraz instrukcje opisujące jakie 
działania należy podjąć aby uzyskać ową 
pomoc. Jednocześnie istnieje możliwość 
złożenia wszystkich wymaganych wnio-
sków i innych dokumentów drogą elektro-
niczną co nie tylko usprawnia ale również 
przyśpiesza cały proces.

Zakończenie

Nie ulega wątpliwości, że pandemia koro-
nawirusa, a także związane z nią obostrze-
nia wprowadzone przez Polski rząd mają 
bardzo negatywny wpływ zarówno na 
całą gospodarkę jak i pojedyncze przed-
siębiorstwa. Tym istotniejsze jest podjęcie 
przez przedsiębiorców wszelkich dzia-
łań pozwalających na przetrwanie tego 
trudnego czasu. W niniejszym artykule 
ze względu na rozległość i szczegółowość 
tematu wskazano jedynie główną część 
form wsparcia i możliwości, które mogą 
wykorzystać przedsiębiorcy w trakcie 
trwania pandemii koronawirusa celem 
zminimalizowania swoich kosztów. 

mecenas Mateusz Gosk
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu w Białymstoku. Ukończył aplikację 
adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Białymstoku. Obecnie współpracuje z Kancela-
rią LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy 
sp. komandytowa oraz prowadzi własną kance-
larię prawną. Specjalizuje się w prawie cywilnym 
oraz gospodarczym.
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W  dobie korona wirusa, w dobie 
grożącej nam zapaści gospo-
darczej, w dobie „wędrówki 

ludów”, zaczynamy się zastanawiać, czy 
jesteśmy bezpieczni? Czy będziemy wsta-
nie zapewnić byt i bezpieczeństwo sobie 
i swoim bliskim? Co będzie, gdy kryzys 
zdrowotny zostanie spotęgowany poprzez 
kryzys gospodarczy? czy wystąpią gwał-
towne impulsy w społeczeństwie – zacho-
wania aspołeczne, anarchie… Wojny spo-
łeczne są już obserwowane w Ameryce 
Łacińskiej, czy tego również możemy spo-
dziewać się w Europie, w Polsce? Gdzieś 
z tyłu głowy mamy relacje telewizyjne 
z zamieszek w Paryżu, informację o bra-
kach żywności we Włoszech i Hiszpanii, 
informację o wykupieniu całego asorty-
mentu broni palnej w niektórych stanach 
w USA. 

Niektórzy z obywateli naszego kraju, 
szczególnie ci bardziej zamożni szukają 
różnych rozwiązań, aby zapewnić sobie 
choćby trochę bezpieczeństwa osobiste-
go a jednym z takich rozwiązań jest rozpo-
częcie procedury zdobycia pozwolenia na 
broń palną do celów ochrony osobistej.

W Polsce dostęp do broni jest regla-
mentowany. Przepisy dotyczące broni re-
guluje ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o bro-
ni i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549, 
z późn. zm.). Ustawa daje kilka możliwo-
ści zdobycia upragnionego pozwolenia 
na broń palną – określa 8 celów posia-
dania broni palnej. Można ją posiadać do 
ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, 
do celów łowieckich, sportowych, rekon-
strukcji historycznych, kolekcjonerskich, 
pamiątkowych oraz szkoleniowych. 

Pozwolenie na broń palną wydaje ko-
mendant wojewódzki Policji właściwy dla 
miejsca zamieszkania zainteresowanego. 
W przypadku miotaczy gazu obezwład-
niającego oraz niebezpiecznych narzędzi 
wystarczy zwrócić się do odpowiedniego 
komendanta powiatowego.

Z wymienionych ośmiu celów posia-
dania pozwolenia na broń palną chyba 
najtrudniej zdobyć – patrząc na statyst-

ki wydanych pozwoleń – pozwolenie na 
broń do celów ochrony osobistej.

Uzyskanie pozwolenia na posiadanie 
broni palnej do ochrony osobistej jest 
procedurą, w której należy wskazać oko-
liczności faktyczne, poparte konkretnymi 
przykładami, świadczącymi o ponadprze-
ciętnym, stałym, realnym zagrożeniu ży-
cia lub zdrowia wnioskodawcy. Tu należy 
wskazać jednostki Policji lub Prokuratury, 
do których zgłaszano zdarzenia dotyczące 
zagrożenia życia bądź zdrowia (data zgło-
szenia, numer prowadzonych spraw, spo-
sób ich zakończenia przez organy ściga-
nia, kopie rozstrzygnięć należy dołączyć 
do podania jako załączniki) lub ewentual-
nie określenie powodów braku zgłoszenia 
organom ścigania zdarzeń świadczących 
o istnieniu zagrożenia życia lub zdrowia.

W Polsce pozwoleń do celów ochrony 
osobistej wydaje się bardzo mało. Jeżeli 
uda się nam pomyślnie przejść całą pro-
cedurę i Policja uzna, że faktycznie nasze 

życie jest narażone na niebezpieczeństwo 
decyzja wydawana jest od jednego do 
dwóch miesięcy.

Sama chęć posiadania lub subiek-
tywne, nie poparte żadnymi przekonywu-
jącymi dowodami, poczucie zagrożenia 
np. fakt prowadzenia działalności gospo-
darczej, realizacji operacji finansowych 
oraz zdarzenia, które nie były zgłaszane 
organom ścigania nie są wystarczającym 
powodem, aby starać się o pozwolenie na 
broń do celów ochrony osobistej.

Ale gdy jednak wystąpią przesłanki 
świadczące o ponadprzeciętnym, stałym, 
realnym zagrożeniu życia lub zdrowia, 
to aby móc starać się o pozwolenie do 
ochrony osobistej należy spełnić pewne 
warunki min. wykazać istotną przyczy-
nę otrzymania tego pozwolenia (o czym 
już wcześniej pisałem), mieć co najmniej 
21 lat (z wyjątkami), być zdrowym fizycz-
nie i psychicznie, być pozbawionym uza-
leżnień od alkoholu i substancji psycho-

MÓJ PIERWSZY PISTOLET CZ. 2
Pozwolenie na broń do ochrony osobistej
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aktywnych, nie stanowić zagrożenia dla 
samego siebie, otoczenia, porządku praw-
nego (są to warunki ustawowe).

Należy przedłożyć orzeczenie lekar-
skie mówiące o braku przeciwskazań do 
posiadania broni palnej – tu musimy udać 
się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wy-
konywania badań lekarskich i psycholo-
gicznych osobom ubiegającym się lub po-
siadającym powolnie na broń palną.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ba-
dań lekarskich i psychologicznych osób 
występujących o wydanie pozwolenia 
na broń określa zakres badań lekarskich, 
które obejmują sprawdzanie jaka jest 
nasza ogólna kondycja zdrowotna, prze-
chodzimy min. konsultację okulistyczną, 
sprawdzenie poziomu cukru we krwi, 
EKG dla osób powyżej 40 lat czy badanie 
układu nerwowego oraz stanu narządu 
słuchu i równowagi (sprawności układu 
ruchu). Badania psychologiczne polega-
ją na rozwiązaniu psychotestów określa-
jących poziom rozwoju intelektualnego 
oraz cech osobowości, z uwzględnieniem 
funkcjonowania w trudnych sytuacjach, 
a także określenie poziomu dojrzałości 
społecznej osoby ubiegającej się o po-
zwolenie.

Ważną informacją jest fakt, że orzecze-
nie lekarskie oraz zaświadczenie psycho-
logiczne stanowi podstawę do wydania 
pozwolenia na broń przez okres 3 miesię-
cy od daty wydania tych orzeczeń.

Następnym etapem jest udanie się 
do Wydziału Postępowań Administra-
cyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, 
gdzie składamy wniosek o uzyskanie po-
zwolenia na broń palną do ochrony oso-
bistej, 2 fotografie (format 3 cm x 4 cm), 
kopię dowodu osobistego lub paszportu 
(oryginał do wglądu), zaświadczenie le-
karskie, zaświadczenie psychologiczne, 
dokonujemy opłat za decyzję administra-
cyjną w wysokości 242 zł oraz za prome-
sę (zaświadczenie na zakup broni) 17 zł 
– sztuka. Opłaty wnosi się na wskazane 
konta – WPA umieszcza informację o nu-
merach konta, gdzie należy uiścić opłaty 
– „w okienku” okazujemy dowód wpłaty.

Wydział Postępowań Administracyj-
nych wyznacza nam termin egzaminu 
teoretycznego, który przeprowadzany 
jest w formie testu zawierającego pytania 
z zakresu znajomości przepisów ustawy 
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, 
przepisów wydanych na jej podstawie 
oraz znajomości przepisów Kodeksu kar-
nego dotyczących przestępstw związa-
nych z bronią. Egzamin teoretyczny na-

leży zdać odpowiadając bezbłędnie na 
wszystkie pytania. 

Egzamin praktyczny odbywa się na 
strzelnicy. Obejmuje on sprawdzenie 
umiejętności posługiwania się bronią po-
przez odbycie sprawdzianu strzeleckiego 
a także sprawdzeniu umiejętności posłu-

giwania się bronią np. rozkładania i skła-
dania broni, usuwania zacięć i niespraw-
ności czy też przestrzegania regulaminu 
strzelnicy. Negatywny wynik egzaminu 
praktycznego nie przekreśla jeszcze na-
szych szans, można przystąpić do egza-
minu poprawkowego wnosząc opłatę za 
egzamin stanowiącą 50% ceny egzaminu 
– ale tylko raz. Negatywny wynik egzami-
nu poprawkowego powoduje wydanie de-
cyzji odmownej, ale po uprawomocnieniu 
się w/w decyzji możemy ponownie złożyć 
wniosek i dokumenty w celu ubiegania się 
o pozwolenie na broń palną.

Gdy zdamy egzaminy teoretyczny 
i praktyczny – otrzymamy pozytywną de-
cyzje organu – możemy dokonać zakupu 
broni. A co za tym idzie po zakupie w ciągu 
5 dni należy, obowiązkowo, dokonać reje-
stracji w WPA. 

Mając za sobą już drogę administra-
cyjną i w ręku pozwolenie na broń wraz 
z promesą na zakup broni, powinniśmy 
udać się do sklepu i nabyć „coś” (pistolet, 
rewolwer). Tu szukałbym czegoś kom-
paktowego, niedużego np. Glock 19 czy  
Sig Sauer 320 Compact Carry. Coś co 
można nosić ukryte pod koszulą, bluzą, 
marynarką. Odradzałbym tzw. „kopyto” 
– czyli wielki pistolet, który będziemy eks-
ponować pod koszulą przy każdej wizycie 
w sklepie. Broń do ochrony osobistej ma 
konkretne zadnie. Ma nas ratować w sy-



tuacji bez wyjścia a nie być przedmiotem 
tzw. szpanu.

Nie chwalimy sią nią i nie okazujemy 
wokół – jest to nasza przewaga taktyczna 
w wypadku konfrontacji. Oprócz broni na-
leży zaopatrzyć się w niezbędne akcesoria. 
Ustawodawca nakazuje nam noszenie bro-
ni – skrytych – w kaburach. I tu rynek ma 
dla nas bogatą ofertę. Od kabur firmowych 
do obecnie najbardziej modnych (co nie 

oznacza, że nieskutecznych) robionych na 
zamówienie. Od nas tylko zależy, czy chce-
my kaburę wewnętrzną, czy zewnętrzną. 
Skórzaną czy z tworzywa a może kombi-
nowaną. Dodatkowo należy też zakupić ła-
downice na zapasowe magazynki. Akceso-
riów na rynku jest mnogość: pasy, saszetki, 
latarki, itp. z czasem pewne rzeczy okażą 
się zbędne, inne zaś przydatne. 

W domu, mieszkaniu, broń przecho-
wujemy zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
26 sierpnia 2014r. w sprawie przecho-
wywania, noszenia i ewidencjonowania 
broni i amunicji (Dz. U. z 2014, poz. 1224) 
według której każdy posiadacz broni musi 
spełnić normy dotyczące zarówno prze-
chowywania jak i przenoszenia. Każdy 
posiadacz broni jest zobowiązany do trzy-
mania broni w kasetce lub sejfie (w urzą-
dzeniu) spełniającym przynajmniej (mogą 
być większe) wymogi klasy odporności na 
włamanie S1.

Jak już zakupimy i zarejestrujemy 
broń warto wspomnieć, że broń palną do 

ochrony osobistej możemy nosić przy so-
bie gotową do użycia. 

I tu kłaniają się specjalistyczne szko-
lenia, które pomogą nam osiągnąć odpo-
wiedni poziom użytkowania broni. Nie 
można wychodzić z założenia, że „czło-
wiek strzela, Pan Bóg kule nosi.”. Broń 
jest tylko narzędziem w rękach użyt-
kownika i to od niego zależy czy będzie 
potrafił użyć owego narzędzia w sposób 
zgodny z prawem czy nie. Zanim roz-
poczniemy całą procedurę zdobycia 
pozwolenia warto udać się na strzelnicę 
i sprawdzić, czy mamy predyspozycje 
do posiadania i ewentualnego użycia 
broni – tu warto skorzystać z oferty szko-
leniowyej firm, które specjalizują się 
w nauczaniu użycia broni do samoobro-
ny. Sprawdzić, czy jesteśmy gotowi do 
odparcia bezpośredniego, bezprawnego 
zamachu na życie, zdrowie lub wolność 
albo czy jesteśmy gotowi do przeciw-
działania czynnościom zmierzającym 
bezpośrednio do takiego zamachu. Może 
okazać się, że huk nas przeraża, że w mo-
mencie, kiedy bierzemy broń do ręki 
wpadamy w duży stres. Oczywiście jest 
to wszystko do wypracowania na szkole-
niach, na strzelnicy. Można przyzwyczaić 
się do posiadania i używania broni jed-
nak należy mieć świadomość, że jest to 
duża odpowiedzialność i że raz wystrze-
lonej kuli się nie zawróci.

Sam fakt posiadania broni narzuca 
nam pewne obostrzenia, np. stronienie 
od używek czy odpowiednie zachowanie 
w miejscu zamieszkania. Pamiętajmy, że 
negatywny wywiad środowiskowy prze-
prowadzony przez dzielnicowego może 
spowodować, że mimo zaistniałych waż-
nych powodów posiadania broni palnej 
(i tu nieważne do jakich celów) spowo-
duje wydanie decyzji odmownej a co za 
tym idzie cała nasza procedura i wydane 
pieniądze idą na marne. Zdobycie po-
zwolenia na broń palną i zakup broni to 
tylko początek wydatków, które są przed 
nami. Musimy nabyć również jakieś akce-
soria ułatwiające nam przemieszczenia 
i przenoszenie broni w sposób jak naj-
bardziej bezpieczny i wygodny, ale o tym 
w następnym artykule.  

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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