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od redakcji
Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb
każdego człowieka, jego poczucie wpływa na nasz rozwój i
zadowolenie z życia. Jednym z podstawowych miejsc
gdzie powinniśmy czuć się bezpiecznie są budynki użyteczności publicznej, które posiadają bardzo istotną cechę
wpływającą na poziom bezpieczeństwa. Cechą ta jest
ogólnodostępność tych budynków co sprawia iż może w
nich przebywać każda osoba.
Zadaniem administratora budynku jest zapewnić ludziom przebywającym w takich miejscach maksymalny
poziom ochrony, a w szczególności ochrony przeciwpożarowej. W artykule „Bezpieczeństwo pożarowe budynków
użyteczności publicznej”
Pan Stanisław Bartosik –
specjalista ds. bezpieczeństwa – w bardzo dokładny sposób wyjaśnia
na jakie aspekty bezpieczeństwa pożarowego
powinniśmy zwracać
uwagę i jakie błędy fachowcy w tej branży popełniają.

Tomasz Grabski - redaktor naczelny
Odwiedź nas na:

www.safetyandsecurity.pl
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Safety and Security
zachęca do wsparcia
Fundacji Dobra Wioska
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Bezpieństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe w
obiektach użyteczności publicznej
Autor: Stanisław Bartosik
BS Consulting
Z artykułu dowiesz się m.in.:
> Co należy rozumieć poprzez termin
budynek uzyteczności publicznej
> Jakie są fazy życia budynku
> Co zaliczamy do głównych
zabezpieczeń czynnych w budynkach
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Co jakiś czas słyszymy o
pożarach, które zdarzają
się w obiektach użyteczności publicznej.
Wybuchają one także czasami w obiektach nietypowych,
takich jak kościoły,
szpitale, szkoły czy
uczelnie wyższe. Przy analizie różnych przypadków pożarów tak i w
przypadku pożarów budynków użyteczności
publicznej zdarzają się pożary spektakularne,
w których obserwujemy znaczne straty materialne, w których ginie wiele osób, ale także
zdarzają się pożary, w których nikt nie ginie
oraz straty są znikome. Wszyscy w mniejszym
lub większym stopniu jesteśmy użytkownikami
budynków użyteczności publicznej, dlatego
warto zastanowić się od czego będzie zależało
nasze bezpieczeństwo podczas przebywania
w obiektach tego typu.

www.safetyandsecurity.pl
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Budynek użyteczności publicznej
Zastanówmy się nad definicją budynku
użyteczności publicznej. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
obsługi bankowej, handlu, gastronomi, usług w
tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji: za
budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny (na podstawie Rozporządzania Ministra Infrastruktury z dnia 1 2
kwietnia 201 2 roku w sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”).

Budynkami użyteczności publicznej będziemy
nazywać budynki, które służą większej liczbie
ludzi do zaspakajania swoich potrzeb
związanych z kulturą, sportem, transportem,
edukacją, czy też administracją publiczną.

kówki, koszykówki czy piłki ręcznej, to tak
naprawdę niewiele osób zastanawia się nad bezpieczeństwem pożarowym w danych obiektach. W
konsekwencji czego, niewielu osób wie jak zachować się w trakcie pożaru, czy też innego miejscowego zagrożenia. Młodzież idąca do dyskoteki,
gdzie główna sala taneczna na 2 000 osób znajduje się poniżej poziomu terenu i w której jedyną
drogą ewakuacji są wewnętrzne wąskie schody
nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń wynikających z
takiego usytuowania sali. Jeśli na dodatek nie ma
możliwości ewakuacji osób na zewnątrz budynku
drugim wyjściem, a w środku odbywa się koncert z
użyciem otwartego ognia a na scenie znajduje się
duża ilość materiałów palnych, które w wyniku
procesu palenia wydzielają toksyczne związki, to
przy zastosowanych zbyt małych środkach ostrożności w połączeniu z nieodpowiednią ilością
sprzętu i ludzi, straty w przypadku wybuchu pożaru prawdopodobnie będą bardzo duże. O skutkach
podobnego pożaru nie tak dawno donosiły zagraniczne media. U nas także różnego rodzaju sale
teatralne, czy też klubowe są lokalizowane w podobnych miejscach.
Problem z bezpieczeństwem pożarowym w
budynkach użyteczności publicznej jest złożony.
Aby go zrozumieć należy wziąć pod uwagę kilka
czynników, które są podstawowym źródłem takiego,

Wspólna cecha

Jaką wspólną
cechę posiadają te
obiekty, poza tym że
służą ogólnemu dobru
społeczeństwa? Łączy
je jedna bardzo ważna
cecha: ich użytkownicy
w większości przypadków są osobami przypadkowymi, tzn. nie są
ich stałymi użytkownikami. Pomimo tego, iż
wiele osób chodzi często do tego samego teatru, kina, dużego
centrum handlowego,
czy też do hal sportowych na mecze siat-
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stanu rzeczy, tj. że bezpieczeństwo pożarowe obiektów
użyteczności publicznej to
skomplikowane i niezbyt
proste zagadnienie:
- w budynkach występuje
duża lub bardzo duża rotacja
użytkowników danych obiektów: większość z nich przychodzi do budynku tylko na
krótki okres czasu, tj. od kilku
do kilkudziesięciu minut, np.
urzędy administracji publicznej lub samorządowej,
- użytkownicy chcą szybko
zaspokoić swoje różne potrzeby: wielu z nich przychodzi do budynków w
konkretnym celu, np. kościoły, centra handlowe, kina, teatry, itp.,
- wśród użytkowników mogą znajdować się osoby
z ograniczeniami w poruszaniu się, np. szpitale,
żłobki, przedszkola itp.
Co sprawia, że czasami straty w wyniku
wybuchu pożaru są nieznaczne, a czasami pożar
pochłania wiele istnień ludzkich i pojawiają się znaczące straty materialne? Czy jedynym kryterium
będzie pora zdarzenia czy należy wziąć pod uwagę
inne czynniki szacując rozmiar ewentualnych strat?

Każdy budynek posiada wiele faz w okresie
całego swojego życia. W ogólności można je
podzielić na trzy główne:
- faza projektowania,
- faza budowy
- faza użytkowania

Faza projektowania

W fazie projektowania jednym z głównych
wymagań dla projektantów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji jest
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 2
kwietnia 201 2 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (przytoczone w definicji budynku użyteczności publicznej). Dane rozporządzenie za-
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wiera podstawowe wymagania w zakresie
zabezpieczeń biernych obiektów. Wymagania
czynne dla budynków są opisane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 201 0 roku w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (należy tutaj zaznaczyć, iż
szczegółowe wymagania mogą zawierać rozporządzenia branżowe i odrębne przepisy).

Kategorie zagrożenia

Budynki użyteczności publicznej ze
względu na pełnioną funkcję i przeznaczenie kwalifikujemy do trzech pierwszych najwyższych kategorii zagrożenia ludzi: ZL I, II, III. Dany podział w
połączeniu z różnymi wysokościami budynków
wymusza na projektantach konieczność zakwalifikowania obiektów do trzech najwyższych kategorii
odporności pożarowej budynków, tj. A, B,C. W
praktyce oznacza to, między innymi, iż główna
konstrukcja nośna typowego budynku użyteczności publicznej powinna wytrzymać co najmniej 60cio minutowy pożar, czyli powinna zapewnić możliwość prowadzenia działań ratowniczych przez
dany czas. Podobnie jest ze stropami danych budynków: powinny mieć nośność, izolacyjność i
szczelność nie niższą niż REI 60. Podobnie klasy
odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego przeważnie nie są niższe od odporności
60 min.
Październik / Listopad 201 3 9
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Przesadzone wymagania?

Czy takie wymagania są przesadzone i na
wyrost? W pierwszym odruchu możemy uznać że
tak, jednak ustawodawca rozumiejąc specyfikę

- System wentylacji pożarowej
- Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
- Wewnętrzne i zewnętrzne sieci hydrantowe
- Systemy zabezpieczeń instalacji gazowych

Zabezpieczenia bierne

obiektów użyteczności publicznej uznał, że dane
budynki należy projektować i wykonywać stosując
większe wymagania niż dla budynków, gdzie mamy do czynienia ze stałymi użytkownikami, tj dla
budynków mieszkalnych i pokrewnych. Dlaczego?
Pewnie głównie z powodów wymienionych powyżej, tj. ze specyfiki budynków, w których ich użytkownicy w głównej mierze się zmieniają, mogą być
w podeszłym wieku i mogą nie poruszać się sami
o własnych siłach. I to głównie dlatego dane budynki muszą zapewnić możliwość prowadzenia
działań ratowniczych przez ten dłuższy czas.
To projektanci decydują (zgodnie z wymogami) o zastosowaniu w budynkach zabezpieczeń
przeciwpożarowych. Zapewniając bezpieczeństwo
pożarowa mają do dyspozycji zabezpieczenia
czynne i bierne.

Zabezpieczenia czynne

Do głównych zabezpieczeń czynnych,
czyli mających za zadanie wykrycie, zasygnalizowania i w miarę możliwości usunięcie zagrożenia
pożarowego zaliczamy:
- System sygnalizacji pożaru (inaczej SAP)
- Stałe instalacje gaśnicze (tryskacze, zraszacze)
- System oddymiania
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60 min.

Do głównych zabezpieczeń biernych, tj. takich, które mają głównie charakter prewencyjny a w razie pożaru
mają za zadanie zminimalizować straty
zaliczamy:
- Zabezpieczenie ognioochronne palnych materiałów do stopnia słabo lub nie
rozprzestrzeniania ognia (SRO,NRO)
- Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcji budowlanych do założonej odporności ogniowej
- Zabezpieczenie kabli i przejść kablowych
- Zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych
- Drzwi i ścianki oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej 30 lub

Faza budowy

W fazie budowy istnieje wiele punktów,
które wykonawca w połączeniu z inwestorem musi
zwrócić uwagę i podjąć właściwe z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego decyzje. Przy
wykonywaniu budynków często można się spotkać
z propozycjami zamiany materiałów wykończeniowych o innych właściwościach niż te zaproponowane przez architekta a zaakceptowane przez
rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przykładem może być tutaj zmiana materiału termoizolacyjnego z niepalnej wełny skalnej na
styropian, zmiany w materiałach służących wystrojowi wnętrz, okładzin dróg ewakuacyjnych itp.
Zmiany w materiałach oczywiście były, są i
zapewne będą wykonywane. Ważnym jest, by dane zmiany były wprowadzane w porozumieniu, a
także po uzyskaniu akceptacji architekta budynku
oraz w razie potrzeby rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Innym niezmiernie ważnym problemem jest dokładność wykonania prac
związanych z wykonaniem zabezpieczeń biernych
i montażem zabezpieczeń czynnych.

www.safetyandsecurity.pl

Nawet najlepsze zabezpieczenie bierne wykonane
lub zamontowane niewłaściwie zabezpieczenia
czynne nie spełnią swojej funkcji. Na podstawie
wykonanych audytów i przeglądów różnego typu
obiektów mogę stwierdzić, że stan zabezpieczeń
przeciwpożarowych w wielu przypadkach jest niezadowalający. Wynika to głównie ze zbyt małej
częstotliwości ich wykonywania. Zdarza się często, że kilka dni po wykonaniu przeglądu i podpisie
serwisanta na protokole przeglądu, danych drzwi
lub bramy nie można szczelnie domknąć lub prawidłowo otworzyć. Oczywistym jest, że w takim
przypadku nie spełnia ona swojej roli. Zdarza się,
że w wybudowanych ścianach oddzielenia pożarowego powstają pęknięcia tak duże, że lokalnie
można zobaczyć co znajduje się z jej drugiej strony. Zdarzało się, że nikt nie zwraca na dany stan
rzeczy uwagi. A to przecież siany oddzielenia pożarowego odpowiadają za przejście ognia między
strefami, np. między częścią magazynową hipermarketu a halą handlową.

Faza użytkowania obiektu

Podczas fazy użytkowania budynku jednym z podstawowych dokumentów, który powinien
określić w sposób szczegółowy i jasny zasady
ochrony przeciwpożarowej jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Opracowuje ją właściciel,
zarządca lub użytkownik. Instrukcja może być
opracowana dla części budynku, który stanowi odrębną strefą pożarową. Instrukcja powinna być
specjalnym dokumentem "uszytym na miarę" i dostosowanym do specyfiki działań budynku, dla którego jest tworzona. Tak "uszyta na miarę"

Instrukcja po zatwierdzeniu przez właściciela i wdrożeniu w życie staje się bardzo dobrym
narzędziem w ręku osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo pożarowe budynku. Ze względu
na skomplikowany charakter dużej liczby obiektów
użyteczności publicznej, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla tej grupy budynków powinni
opracowywać specjaliści ze znacznym doświadczeniem zawodowym.

Instrukcja

W instrukcji powinniśmy określić w sposób
dostosowany do potrzeb i specyfiki obiektu:
- sposób postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
- sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych
pod względem pożarowym, jeśli takie prace są
przewidywane,
- warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia,
- sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w
tym zatrudnionych pracowników, z przepisami
przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji
- zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.

Stąd nasuwa się pytanie: czy ktoś z
użytkowników obiektu użyteczności
publicznej, np. szpitala lub teatru, został
zapoznany w jakikolwiek sposób z Instrukcją
Bezpieczeństwa Pożarowego?

Pytania

Czy któryś z kolegów specjalistów ochrony przeciwpożarowej opracowywał Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku kościoła?
Pewnie kilka osób się znajdzie, jednak będą to
naprawdę pojedyncze przypadki. Czy umożliwiono
ich użytkownikom zapoznanie się, chociażby z
wyciągiem z IBP? Zdarzała się, że podczas wykonywania audytów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego pytając o procedurę zabezpieczania
prac niebezpiecznych pożarowo Dział Utrzymania
Ruchu twierdził, że coś takiego gdzieś jest, ale nie
korzystają z danych druków, bo nie wiedzą w jaki
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sposób wypełniać i kto tak naprawdę ma wydawać
pozwolenia. Wykonują to zgodnie z dobrymi praktykami jakie osobiście wypracowali przez wiele lat.
Takie stwierdzenie pozwala wysnuć przypuszczenie, że Instrukcja została napisana szablonowo,
bez dostosowania jej do potrzeb danego budynku.

Analiza IBP

Gdybyśmy chcieli przeanalizować kilka Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla dużych
obiektów, np. centrów handlowych i znaleźlibyśmy
tam kilka szablonowych rozwiązań nie pasujących
do struktury organizacyjnej, czy też nierealne procedury zaznajamiania użytkowników z jej zapisami, to może się okazać, że nasze bezpieczeństwo
w obiektach użyteczności publicznej będzie w bardzo dużym stopniu zależało od przypadku, a instrukcja będzie kolejnym małowartościowym
dokumentem, który poza spełnieniem wymogu formalno-prawnego jest w gruncie rzeczy niemal
bezwartościowym opracowaniem. Dlaczego tak
myślę? Poniżej kilka hipotez.

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
pożarowe skomplikowanych budynków
użyteczności publicznej mogą na nie
odpowiedzieć. Jeśli choć jedna się
potwierdzi, będzie to sygnał do doskonalenia
obszaru bezpieczeństwa pożarowego.
Oto one:
- stali użytkownicy budynku prawdopodobnie nie
będą wiedzieli jakie mają zadania i obowiązki w
zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- w przypadku potrzeby przeprowadzenia realnej
ewakuacji, będzie się ona odbywała w sposób
chaotyczny, bez jakiegoś większego schematu,
gdyż wcześniej prawdopodobnie nikt nie sprawdził
praktycznie warunków ewakuacji w warunkach
rzeczywistych,
- pracownicy ochrony prawdopodobnie będą mieć
inne procedury postępowania na wypadek pożaru
i innych zagrożeń. Ich zadania będą się różnić od
tych opisanych w Instrukcji,
- pewna część pracowników ochrony prawdopodobnie nie będzie miała pełnej wiedzy, w jaki spo-
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sób działa system SAP, gdzie znajdują się
przeciwpożarowe wyłączniki prądu, zawory gazu
czy wody.
Musimy zdać sobie sprawę z tego, że
przeciętny użytkownik nie musi znać się na wymaganiach i przepisach pożarowych. Za sukces będzie można uznać to, iż przeciętny użytkownik
będzie wiedział jak poruszać się po obiekcie, tj.
jak prawidłowo kierować się do wyjść ewakuacyjnych, będzie opanowany, będzie słuchał komunikatów głosowych nadawanych za pomocą DSO
lub przez kierującego akcją ratunkową. Jednak i w
takim przypadku należy spełnić jeden warunek:
oznakowanie musi być wykonane w sposób zgodny z przepisami i w razie potrzeby musi zostać
zaadoptowane do danego budynku a system DSO
sprawny. Pozostały przebieg akcji i jej skuteczność będzie zależał od wiedzy i doświadczenia innych osób: głównie pracowników ochrony,
ponieważ oni są na miejscu przez 24 h/dobę oraz
zastosowanego w budynku sprzętu i urządzeń.
Niewątpliwie podczas pożaru nasze bezpieczeństwo będzie także zależało od doświadczenia projektanta, rzetelności wykonawcy budynku,
sumienności serwisantów sprzętu przeciwpożarowego oraz świadomości i wrażliwości właściciela
obiektu na sprawy związane z bezpieczeństwem
pożarowym.

Autor: Stanisław Bartosik
BS Consulting

www.safetyandsecurity.pl

Ochrona techniczna

Monitoring sytuacji radiacyjnej
w Polsce jako element
ochrony fizycznej ludności
Autorzy:
Marian KOPCZEWSKI
Lidia PAWELEC
Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa
w Poznaniu

Z artykułu dowiesz się m.in.:
> Na czym polega monitorowanie
sytuacji radiacyjnej kraju
> Jakie są elementy Sił Zbrojnych
RP wspomagające krajowy
monitoring radiacyjny
> Gdzie są stacje pomiarowe
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Ochrona radiologiczna to zapobieganie
narażeniu ludzi na oddziaływanie promieniowania jonizującego i skażeniu środowiska oraz
ograniczanie ich skutków do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne,
przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych. W Polsce,
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, wszystkie zagadnienia
związane z szeroko
pojętą ochroną radiologiczną są
rozpatrywane
łącznie z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną
fizyczną.

www.safetyandsecurity.pl
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Wstęp

Podejście takie wynika z faktu, że bezpieczeństwo jądrowe (w tym
ochrona fizyczna) materiałów i obiektów jądrowych jest traktowane jako
wtórne w stosunku do ochrony przed
promieniowaniem, ponieważ we
wszystkich przypadkach zagrożenie
potencjalnie stwarzane przez technologie jądrowe, związane jest z efektami biologicznymi promieniowania
jonizującego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w Polsce istnieje jedno wspólne
podejście do wszelkich aspektów
ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa jądrowego, zabezpieczenia materiałów jądrowych i źródeł
promieniotwórczych oraz funkcjonuje jeden dozór
jądrowy sprawowany przez Prezesa PAA poprzez
inspektorów dozoru jądrowego, będących pracownikami Państwowej Agencji Atomistyki.

System bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej obejmuje całość przedsięwzięć
prawnych, organizacyjnych i technicznych,
zapewniających taki stan bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego, z uwagi na eksploatację (w kraju i za jego granicami) obiektów
jądrowych oraz prowadzenie innej działalności z wykorzystaniem źródeł promieniowania
jonizującego, który może być uznany przez
specjalistów, pracowników narażonych zawodowo na promieniowanie jonizujące i polskie
społeczeństwo za zadowalający.
System, budowany w Polsce od późnych
lat 50-tych ubiegłego wieku, przeszedł w latach
80-tych (w związku z planami budowy w Polsce
elektrowni jądrowych), a następnie w latach 90tych (w związku z przemianami polityczno-gospodarczymi, w tym organizacji nauki w Polsce) gruntowne przeobrażenia, związane także z
przystąpieniem Polski do wielu inicjatyw międzynarodowych. Ostatnie zmiany wiązały się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. System
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funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe oraz aktów prawnych niższego rzędu, a także dyrektyw i
rozporządzeń UE oraz traktatów i konwencji międzynarodowych, których Polska jest stroną.

Monitorowanie sytuacji
radiacyjnej kraju.

Ogólna ocena sytuacji radiacyjnej w środowisku, dokonywana jest na podstawie pomiarów
poziomu promieniowania gamma oraz zawartości
naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w głównych komponentach środowiska naturalnego. Monitorowanie sytuacji radiacyjnej
polega na systematycznym prowadzeniu pomiarów mocy dawki promieniowania gamma w określonych punktach na terenie kraju oraz na
wykonywaniu pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w głównych komponentach środowiska i żywności. Zależnie od zakresu
wykonywanych zadań wyróżnia się:
- monitoring krajowy, pozwalający na uzyskanie
danych, niezbędnych do oceny sytuacji radiacyjnej
na obszarze całego kraju w warunkach normalnych i w sytuacjach zagrożenia radiacyjnego;
- monitoring lokalny, pozwalający na uzyskanie
danych z terenów, na których
są lub były prowadzone działalności mogące powodować lokalne zwiększenie narażenia radiacyjnego ludności (ośrodek atomowy w Świerku,
składowisko odpadów promieniotwórczych w Różanie, teren byłych zakładów wydobywczych i
przetwórczych rud uranu).

www.safetyandsecurity.pl

Wykonywanie pomiarów

Pomiary wykonywane w ramach monitoringu krajowego oraz monitoringu lokalnego pozwalają na: ocenę sytuacji radiologicznej w kraju i
ocenę zagrożenia radiacyjnego ludności w sytuacji
zdarzeń radiacyjnych; badanie długookresowych
zmian radioaktywności środowiska i żywności;
prognozowanie skutków powodowanych zanieczyszczeniem środowiska substancjami promieniotwórczymi oraz podejmowanie ewentualnych
działań prewencyjnych; szybkie wykrycie i alarmowanie o wzrostach poziomów mocy dawek i skażeń promieniotwórczych w środowisku. Pomiary
powyższe prowadzone są przez:
- stacje pomiarowe, tworzące system wczesnego
wykrywania skażeń promieniotwórczych;
- placówki pomiarowe, prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych materiałów
środowiskowych i żywności;
- placówki jednostek badawczo – rozwojowych,
wyższych uczelni oraz innych instytucji,
wykonujących specjalistyczne pomiary na potrzeby monitoringu radiacyjnego.
Ogólny schemat struktury tego systemu przedstawia rysunek 1 .

godzinie 11 :00 każdego dnia (na ogólnodostępnych stronach internetowych PAA), w komunikatach kwartalnych (publikowanych w Monitorze
Polskim) i w raportach rocznych, a w razie zaistnienia sytuacji awaryjnych stanowi podstawę oceny zagrożenia i prowadzenia działań
interwencyjnych. Forma komunikatów przyjmuje
następującą formę:

Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:
- Moc dawki: 55 – 1 43 nSv/h (nanosievertów
na godzinę) (średnio 90 nSv/h);
- Cs-1 37 w powietrzu: 0,1 – 3,8 µBq/m3 (mikrobekereli na m3) (średnio 0,6 µBq/m3);
- Cs-1 37 w mleku: 0,3 – 0,8 Bq/dm3 (bekerela na dm3) (średnio 0,5 Bq/dm3).
Zawartość izotopu Cs-1 37 w powietrzu i w
mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi

Rys.1 . Struktura systemu monitoringu radiacyjnego kraju, Źródło: http://www.paa.gov.pl
Zadania w zakresie koordynacji pracy systemu stacji i placówek pomiarowych w imieniu
Prezesa PAA wykonuje Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych PAA. Wyniki monitoringu radiacyjnego kraju stanowią podstawę dokonywanej
przez Prezesa PAA oceny sytuacji radiacyjnej Polski, która w czasie „normalnym” ogłaszana jest o

www.safetyandsecurity.pl

izotopami promieniotwórczymi. Dane te wskazują,
że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się
na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie
kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu
ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.
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Monitoring krajowy

dnia 1 7 grudnia 2002 roku obowiązuje
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stacji
wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń
promieniotwórczych. Zadaniem powołanych stacji
pomiarowych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, jak również wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych.
Są to następujące stacje:
Trzynaście stacji automatycznych PMS (Permanent Monitoring Station) należących do PAA,
które wykonują ciągłe pomiary: mocy dawki promieniowania gamma oraz widma promieniowania
gamma powodowanego skażeniem powietrza i
powierzchni ziemi; intensywności opadów atmosferycznych oraz temperatury otoczenia. (dane pomiarowe ze stacji PMS przekazywane są do
systemu międzynarodowego UE „EURDEP” i Rady Państw Morza Bałtyckiego).
. Trzynaście stacji typu ASS-500, które permanentnie zbierają aerozole atmosferyczne spektrometryczne na filtrze oraz umożliwiają wykrycie w
ciągu 1 godz. stężenia izotopów Cs-1 37 i I-1 31 w
powietrzu powyżej określonej granicy. Materiałem
filtracyjnym jest filtr Petrianowa o powierzchni
efektywnej 0,44 m x 0,44 m. Jego wydajność dla
aerozolów o średnicy od 0,30 do 1 ,25 mikrometra
przy liniowych prędkościach przepływu powietrza
od 0,25 do 4,0 m/s wynosi 96-99 %. Stacja ASS500 pracuje w dwóch trybach: Off Line - pobór aerozoli na filtr, wymiana filtru, suszenie, prasowanie,
pomiar, raportowanie; nOn Line - ciągły podgląd
sondy z detektorem NaI (Tl) na filtr znajdujący się
w stacji, alarm w przypadku sytuacji nietypowej.
Dziewięć stacji IMiGW, które wykonują: ciągły
pomiar mocy dawki promieniowania gamma i aktywności całkowitej alfa i beta aerozoli atmosferycznych; pomiar aktywności całkowitej beta i
zawartości Cs-1 37 w próbach tygodniowych i miesięcznych opadu całkowitego.
Trzynaście stacji pomiarowych Ministerstwa
Obrony Narodowej, zlokalizowanych na terenach
jednostek wojskowych, które wykonują ciągłe pomiary mocy dawki ekspozycyjnej rejestrowane automatycznie w Centralnym Ośrodku Analizy
Skażeń (COAS).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 7 grudnia
2002 r. ustanowiło również sieć placówek, wykonujących metodami laboratoryjnymi pomiary za-

1.

2

3.

4.
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wartości skażeń promieniotwórczych w próbkach
materiałów środowiskowych oraz w żywności i w
paszach, w tym:
Czterdzieści osiem placówek podstawowych, działających w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych;
Dziewięć placówek specjalistycznych, wykonujących bardziej rozbudowane analizy promieniotwórczości prób środowiskowych
zlokalizowanych w Centralnym Laboratorium
Ochrony Radiologicznej i Państwowym Zakładzie
Higieny w Warszawie, Instytucie Energii Atomowej
w ośrodku jądrowym w Świerku, Instytucie Fizyki
Jądrowej w Krakowie, Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie, Instytucie Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Wojskowym
Instytucie Chemii i Radiometrii w Warszawie.

5.
6.

Monitoring lokalny

Ten rodzaj monitoringu pozwala na uzyskanie danych z terenów, na których są lub były
prowadzone działalności mogące powodować lokalne zwiększenie narażenia radiacyjnego ludności. W Polsce obecnie prowadzi się monitoring
radiacyjny na terenie ośrodka w Świerku przy wykorzystaniu Służby Ochrony Radiologicznej (SOR)
Instytutu Energii Atomowej (IEA), a w otoczeniu
ośrodka przez Centralne Laboratorium Ochrony
Radiologicznej, na podstawie stosownych umów
zawartych między PAA i tymi placówkami. Ponadto, przy wykorzystaniu tych samych służb i instytucji, które prowadziły monitoring w ośrodku w
Świerku realizuje się monitoring lokalny Krajowego
Składowiska Odpadów promieniotwórczych w
Różanie i monitoring radiacyjny środowiska terenów byłych zakładów wydobywczych i przeróbczych rud uranu (byłe woj. jeleniogórskie) od 1 998
roku przez Biuro Obsługi Roszczeń Byłych Pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu.

www.safetyandsecurity.pl

Elementy Sił Zbrojnych RP wspomagające krajowy monitoring radiacyjny

Elementy SZ RP wspomagające krajowy
monitoring sytuacji radiacyjnej wchodzą w skład
Podsystemu Wczesnego Ostrzegania (PWO), który
funkcjonuje w oparciu o system służb dyżurnych i
operacyjnych w sieci dowodzenia. Do podstawowych zadań PWO SZ RP należy:
- monitorowanie źródeł zagrożeń skażeniami i skażeń powodujących zagrożenia dla jednostek i instytucji wojskowych;
- wykrywanie oraz rozpoznanie skażeń promieniotwórczych, chemicznych i zakażeń biologicznych, a
także określenie stref skażeń;
- ostrzeganie i powiadamianie wojsk i instytucji wojskowych o wystąpieniu skażeń im zagrażających;
- oznakowanie rejonów skażonych i niebezpiecznych;
- wymiana informacji z innymi systemami obronnymi
państwa na zasadach określonych we współdziałaniu systemu.
Wykrywanie ewentualnych zagrożeń radiacyjnych zapewnia zautomatyzowana sieć pomiarów
skażeń promieniotwórczych powietrza, przy wykorzystaniu 1 3 automatycznych urządzeń SAPOS
90MS sterowanych komputerem centralnym w COAS. Sieć ta wchodzi w skład Państwowego Monitoringu Skażeń Promieniotwórczych, co umożliwia
stały dostęp do danych pomiarowych innych instytucji. Ponadto, w każdy dzień roboczy tygodnia do godziny 09.00, przy wykorzystaniu przyrządów
rozpoznania skażeń promieniotwórczych będących
na wyposażeniu Stacjonarnych Punktów Monitoringu dokonuje się pomiarów mocy dawki ekspozycyjnej tła naturalnego z wykorzystaniem przyrządów
typu DPO lub starszej generacji – DP-75. Dane z
prowadzonych pomiarów przesyłane są do nadrzędnych, analitycznych ogniw SWS(OAS oddziałów, ZT, Rodzajów Sił Zbrojnych). Specjalistyczną
analizę informacji o sytuacji skażeń zapewnia COAS poprzez całodobową służbę pełnioną na Punkcie Kierowania Systemem Wykrywania Skażeń
(SWS) SZ RP.
System przekazuje informację z zakresu
mocy dawki ekspozycyjnej kształtującej się na terytorium kraju. To właśnie dzięki tym informacjom i danym, podejmowane są działania ograniczające
skutki oddziaływania promieniowania jonizującego
na mieszkańców naszego kraju. Aktualnie, biorąc

pod uwagę rozmieszczenie i nasycenie urządzeniami pomiarowymi obszaru Polski, wydaje się, że w tej
skali może on sprawnie funkcjonować. Jednak dokonując szczegółowej analizy nadajników informacji,
urządzeń i przyrządów do detekcji oraz pomiarów
mocy dawki ekspozycyjnej, należy stwierdzić, że w
części stanowią one sprzęt nie spełniający współczesnych wymagań, szczególnie w zakresie pomiarów niskich wartości (dawek) promieniowania,
dokładności oraz możliwości generowania i przesyłania danych w systemie zautomatyzowanym. Ponadto, podkreślenia wymaga fakt braku lub
ograniczonych możliwości realizacji zadań z tego
zakresu przez posiadane siły i środki będące w
dyspozycji niższych szczebli administracji samorządowej (gmina, powiat), a także części jednostek
wojskowych, wynikający najczęściej z niedostatecznego ich wyposażenia w sprzęt spełniający odpowiednie wymagania w zakresie detekcji
promieniowania oraz mobilności jego użycia.

Podsumowanie

Zastosowanie nowoczesnego sprzętu do detekcji i pomiarów promieniowania, ich zautomatyzowanie i częściowe włączenie w sprawną sieć
komputerową powoduje, że obecnie sprawność systemu jest nieporównanie wyższa, niż miało to miejsce
w latach osiemdziesiątych. Potwierdzeniem tego jest
powszechny dostęp obywateli do danych z codziennego monitoringu sytuacji radiacyjnej kraju udostępnianych na stronie internetowej Państwowej Agencji
Atomistyki. Godnym podkreślenia jest również aktualne zagęszczenie sieci monitoringu ciągłego, opierającego się na pracy 48 urządzeń różnych typów
rozmieszczonych równomiernie na obszarze kraju,
wspieranych przez okresowe, codzienne pomiary 67
Stacjonarnych Punktów Monitoringu Skażeń (SPM)
Podsystemu Wczesnego Ostrzegania (PWO) wystawianych przez jednostki wykrywania zagrożeń Sił
Zbrojnych, z możliwością dokonywania pomiarów
systemem ciągłym w sytuacji wystąpienia zagrożenia.
Wykazane ilości dajników informacji, pozwalają na
uzyskanie wystarczającego obrazu sytuacji radiacyjnej na obszarze kraju lub poszczególnych regionów.

Autorzy:
Marian KOPCZEWSKI, Lidia PAWELEC

Bibliografia:
1 . Rozp. RM z dnia 1 7 grudnia 2002 r. w spr. stacji wczesnego wykr. skażeń promieniot. i placówek prowadz. pomiary skażeń
2. Rozp. RM w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach z 6 października 2006r.
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Rozmawiamy

Biuro Ochrony Rządu

Elitarna jednostka strzegąca
bezpieczeństwa w Polsce
- Rozmowa z mjr Łukaszem Demel
z-cą szefa BOR
mjr Łukasz Demel

Od dnia 26.03.201 3 r. Zastępca Szefa
BOR, Szef Działań Ochronnych.
Ukończył Wyższą Szkołę Policji w
Szczytnie, gdzie uzyskał tytuł oficera
dyplomowanego. Kolejne szczeble edukacji pokonywał na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego (tytuł
magistra w 2004 roku) oraz na
Wydziale Pedagogicznym Wyższej
Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku. Major Łukasz Demel od początku
kariery w Biurze Ochrony Rządu - czyli
od 1 993 roku - nieprzerwanie wykonywał obowiązki z zakresu działań
ochronnych. Bogate doświadczenie na
tym polu, doskonalił uczestnicząc w
specjalistycznych kursach organizowanych przez Biuro Ochrony Rządu.

Rozmowę przeprowadził:
Bartosz Grduszak

Z rozmowy dowiesz się m.in.:
> Kto służy w Biurze Ochrony Rządu
> Jakie są kryteria przyjecia do
słyżby w BOR
> Czy BOR pracuje na swoją
reputacją i czy prowadzi zabiegi
Public Relations
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Biuro Ochrony Rządu to z pewnością elitarna jednostka wśród Polskich służb, posiada
wieloletnią tradycję oraz jest uznawana za skuteczną i doświadczoną formacją na całym świecie. Aby dostać się do Biura Ochrony Rządu
trzeba posiadać ponad przeciętne doświadczenie, umiejętności oraz wiedzę.
Należy pamiętać iż Biuro Ochrony Rządu nie chroni tylko i wyłącznie wysoko
postawiony polityków i VIPów, lecz
również instytucje i urzędy które z
punktu bezpieczeństwa państwa są
niezwykle istotne. W wywiadzie przeprowadzonym z zastępcą Szefa BOR
mjr Łukaszem Demel pytamy o możliwości jakie posiada BOR oraz jakie
są relacje między chronionymi VIPami, a pracownikami ochrony.

www.safetyandsecurity.pl
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Rozmawiamy
Tomasz Grabski: Panie majorze, jakie

cechy charakteru powinien posiadać kandydat do
pracy w Biurze Ochrony Rządu chroniący najważniejsze osoby w państwie?

Łukasz Demel: Przy ochronie bezpośredniej VIP-ów, uważanej za służbę najbardziej elitarną i prestiżową, pracują tylko nieliczni. O pracy w
ochronie osobistej polityków marzą niemal wszyscy, którzy wstępują do BOR. Droga do tego celu
jest jednak długa. Pierwszym etapem jest służba
przygotowawcza trwająca trzy lata. Każdy zaczyna
od ochrony obiektów BOR. Funkcjonariusz coraz
lepiej zapoznaje się z mechanizmami funkcjonowania, szkoli się i zyskuje doświadczenie niezbędne w służbie stałej.

Funkcjonariusze pracujący przy ochronie
najważniejszych osób w Państwie, muszą
przejść taką ilość szczebli kariery, by można
było określić ich jako funkcjonariuszy o
doświadczeniu kompletnym. Stopień
samodzielności, decyzyjności, wiedzy,
doświadczenia i poziomu wyszkolenia jest
wypracowywany przez lata ciężkiej pracy i
ciągłych szkoleń.

przede wszystkim obserwatorzy, od których wymagamy analitycznego przeglądu sytuacji. Ta
ostatnia cecha pozwala nam na działanie prewencyjne zamiast reakcyjnego.

Tomasz Grabski: Jaka jest aktualna ilość
pracowników BORu, którzy biorą czynny udział w
chronieniu ważnych osób w Państwie? Ciekawi
Nas również jaka jest liczba pracowników BORu,
którzy biorą bezpośredni udział w chronieniu osób
i mienia, a jednocześnie nie mają bezpośredniego
doświadczenia w służbie w Policji, wojsku i innych
Państwowych instytucjach.
Łukasz Demel: Stan osobowy BOR oraz

przedsiębrane siły i środki stanowią informację
niejawną, więc udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest niemożliwe. Mogę jedynie wyjaśnić, iż stan
osobowy BOR to zmienna o pewnej dynamice. Na
bieżąco analizujemy obecne oraz planowane potrzeby w zakresie kadr i w oparciu o te dane modyfikujemy nasze zasoby.
Na drugą część pytania, również jestem zmuszony odpowiedzieć unikając

Indywidualne cechy charakteru stanowią
zaplecze, dzięki któremu kandydaci do
ochrony osobistej, z sukcesem
przechodzą przez kolejne etapy
szkolenia. Profil charakterologiczny funkcjonariuszy
stanowi solidny fundament właściwego funkcjonowania oraz skutecznych
interwencji podczas wykonywania zadań z zakresu ochrony
osobistej. Nasze działania w sytuacjach zagrożenia to w dużej mierze
automatyka wypracowana przez lata
szkoleń. W reakcjach oficerów ochrony
nie może jednak zabraknąć inteligencji,
„zimnej krwi” oraz utożsamiania się z
misją, która przyświeca zadaniom BOR.
Oficerowie ochrony bezpośredniej to
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ujęcia ilościowego. Osoby legitymujące się doświadczeniem z wojska, Policji lub innych pokrewnych służb, to na pewno cenni kandydaci do
służby w BOR. Praca w rzeczonych instytucjach z
wyprzedzeniem kształtuje przyszłych funkcjonariuszy i pozwala na szybsze odnalezienie się w realiach służby w naszej formacji. Mimo to,
doświadczenie ujęte w CV jest przez nas bardzo
wnikliwie weryfikowane prowadząc selekcję kandydatów do zadań stricte ochronnych. Często okazuje się, iż osoby mogące pochwalić się
zawodniczą przeszłością sportową lub wyjątkowymi umiejętnościami, wypadają w naszej kwalifikacji
korzystniej i są generalnie lepszymi kandydatami
do działań ochronnych niż byli pracownicy służb.
Dla przykładu powiem, że w BOR służbę pełni kilku mistrzów i wicemistrzów świata, europy czy
polski w sportach walki.

Tomasz Grabski: Czy Prezydent lub Pre-

mier naszego kraju może wydać pracownikowi
Biura Ochrony Rządu nakaz zaprzestania ochrony
w przypadku gdy istnieje niebezpieczeństwo? Co
powinien zrobić pracownik BORu, gdy Prezydent
podaje argument iż on jest głową Państwa i to on
tutaj rządzi?

Łukasz Demel: We wszystkich aspektach
naszej pracy kierujemy się przede wszystkim procedurami, które wynikają z Ustawy o Biurze
Ochrony Rządu, Rozporządzeń Ministra Spraw
Wewnętrznych oraz powiązanych aktów prawnych. Relacje z VIPem
muszą być niezachwiane,
lecz z naszego punktu widzenia najważniejsza jest
faktyczna odpowiedzialność za zdrowie i życie
osoby ochranianej. Na
szczęście z uwagi na
świadomość regulacji, jakim obie strony podlegają,
nie musimy mierzyć się z
tego typu sytuacjami.

Ochrony Rządu do budynków rządowych? O jakie
konkretnie budynki chodzi, czy będą to np. tylko
ministerstwa?

Łukasz Demel: Biuro Ochrony Rządu

niezmiennie prezentuje gotowość do realizacji nowych zadań nakładanych na naszą formację przez
zwierzchni resort.

Tomasz Grabski: Jak Pan pewnie za-

uważył w ciągu kilku ostatnich lat i miesięcy opinia
BORu została nadszarpnięta, o czym szeroko informowały media. Czy posiada Pan plan poprawy
wizerunku BORu oraz jakich zmian w funkcjonowaniu możemy się spodziewać?

Łukasz Demel: Biuro Ochrony Rządu na

bieżąco udoskonala wewnętrzne procedury działania, gdyż determinuje to na nas dynamika rozwoju terroryzmu i zagrożeń ogółem. Zapewnienie
bezpieczeństwa jest na tyle organicznym i niewyczerpanym tematem, że BOR musi nieprzerwanie
poszukiwać sposobów na uprzedzenie nieoczekiwanego.
Biuro Ochrony Rządu jest uznanym partnerem służb ochronnych na całym Świecie. Byliśmy i jesteśmy doceniani przez najbardziej
prestiżowe formacje tego typu. Dowodem na to
jest między innymi podpisana w 2011 roku trójstronna Deklaracja Współpracy zawarta pomiędzy

Tomasz Grabski:

Na czym polegał będzie
powrót pracowników Biura
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BOR a Diplomatic Security Service oraz U.S. Secret Service. Dokument ten formalizuje zasady wymiany informacji oraz wsparcia szkoleniowego i
zadaniowego pomiędzy rzeczonymi formacjami.
Myślę, że uznanie BORu przez amerykański Secret Service za źródło wiedzy i równorzędnego
partnera szkoleniowego, jest niezaprzeczalnym
dowodem na doskonały wizerunek polskiej formacji
w oczach uznanych profesjonalistów na Świecie.
Nie posiadam szczególnego planu poprawy wizerunku BORu, ponieważ PRowe zabiegi nie mają
tutaj zastosowania, a nasze działania są niezauważalne, jeśli są przeprowadzone w sposób nienaganny. Priorytetem jest skuteczność, a nie PR.

Tomasz Grabski: Nawiązując do poprzedniego pytania, czy planuje Pan zmianę systemu
szkolenia pracowników BOR, czy też może problem leży w innym miejscu?
Łukasz Demel: System szkolenia w BOR
jest zoptymalizowany, lecz nie ulega wątpliwości,
że musi być i zapewniam, że jest dynamicznie dostosowywany do najaktualniejszego stanu wiedzy
i potrzeb. Nieprzerwany proces szkolenia i konsekwentne samodoskonalenie to zadania nałożone
na naszą formację w trybie ustawowym.

Tomasz Grabski: Z jakimi organizacjami

zagranicznymi lub międzynarodowymi współpracuje BOR w celu wymiany doświadczeń?

Łukasz Demel: Biuro Ochrony Rządu na

arenie międzynarodowej jest formacją o ogromnym autorytecie. Czynnie uczestniczymy w pracach międzynarodowych stowarzyszeń takich jak
ENPPF (European Network for the Protection of
Public Figures) czy APPS (Association of Personal
Protection Services), których zadaniem jest optymalizacja uregulowań prawnych dotyczących
ochrony osobistej, a także standaryzacja procedur
i bieżąca wymiana informacji o zagrożeniach, nowych systemach szkoleniowych, wyposażeniu etc.
Jesteśmy uczestnikiem Twinnig Projekt PL - czyli
Projekt Współpracy Bliźniaczej – „Międzyinstytucjonalna współpraca na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej” jest instrumentem
powołanym w ramach Unii Europejskiej w celu
prowadzenia i umacniania partnerstwa między
Wielką Brytanią a Polską. Działania w ramach
Projektu koncentrują się głównie na prowadzeniu
szkoleń w dziedzinach takich jak walka z terroryzmem oraz walki z przestępczością zorganizowaną. Ściśle współpracujemy z najbardziej uznanymi
formacjami na Świecie takimi jak Izraeli Security
Agency, Bundeskriminalamt, Diplomatic Security
Service czy U.S. Secret Service.

Dziękujemy serdecznie za rozmowę
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Monitoring w Gdańsku
Rozmowa z Panem Tadeuszem Bukontt
Dyrektorem Wydział Bezpieczenstwa i
Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
Rozmowę przeprowadził:
Tomasz Grabski

Autor:

Z rozmowy dowiesz się m.in.:
> Jak funkcjonuje monitoring w
Gdańsku
> Czy systemy montoringu
wizyjnego trójmiasta są połączone
> Czy Gdańsk planuje rozbudowę
monitoringu
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Gdańsk należy do grupy miast tzw. trójmiasta,
gdzie monitoring wizyjny bardzo mocno rozwija
się w kwestii ilości i jakości kamer. Jak pokazują
ostatnie wydarzenia na pomorzu kamery są potrzebnym elementem bezpieczeństwa oraz elementem, które bardzo dobrze spisuje się jako
środek wyjaśniający okoliczności wydarzeń
oraz jako dowód w sprawach sądowych.
Z poniższego wywiadu możemy dowiedzieć się jaki pogląd na sprawy
związane z monitoringiem wizyjnym posiada miasto
Gdańsk.
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Rozmawiamy
Tomasz Grabski: Panie Tadeuszu jak do-

brze wiemy Gdańsk posiada jeden z największych
monitoringów w Polsce. Proszę nam powiedzieć
jak wygląda jego struktura, tzn. ile jest urządzeń i
kto nimi zarządza?

Tadeusz Bukontt: Miejski monitoring wi-

zyjny w Gdańsku rozbudowywany jest systematycznie od 2000r. Aktualnie w systemie pracuje 1 61
kamer obrotowych podłączonych do 7 studiów lokalnych mieszczących się przy Komisariatach Policji w Gdańsku, przy czym jedno studio
zlokalizowane jest przy Dworcu PKP Gdańsk
Główny oraz 43 kamery stacjonarne. W 201 3r. do
systemu podłączonych zostanie kolejnych 21 kamer obrotowych i 78 kamer stacjonarnych.
Kamery obrotowe obsługiwane są w studiach lokalnych przez operatorów – pracowników cywilnych zatrudnionych przez Straż Miejską. Aktualnie
na stanowisku operatora zatrudnionych jest 40
operatorów pracujących w systemie 24 godzinnym.
Obsługują oni 8 stanowisk operatorskich prowadząc przez cały czas tzw. subtelne patrolowanie
rejonów objętych dozorem wizyjnym ( 5-ciu operatorów na jednym stanowisku, co zapewnia całodobową obsługę przez cały rok).
Od 2011 r. wszystkie studia są zintegrowane ze
stanowiskiem Oficera Dyżurnego Komendy
Miejskiej Policji w Gdańsku.
Kamery obrotowe połączone są ze stanowiskiem lokalnego studia za pomocą łączy światłowodowych jednomodowych. Każda z kamer
połączona jest jednym włóknem światłowodowym. Kable światłowodowe są własności miasta i Policji. Światłowody policyjne służą do
integracji systemu – połączenia Komisariatów
z Komendą Miejską Policji.
Archiwizacja nagrań realizowana jest lokalnie
w każdym ze studiów lokalnych na tzw. rejestratorach cyfrowych, które spięte są z macierzą celem zwiększenia okresu
przechowywania zarejestrowanych obrazów –
przyjęto, że zastosowane macierze pozwalają
na archiwizację 1 miesięczną, przy czym obrazy nagrywane są poklatkowo z prędkością od
4 do 8 kl/sek. Kasowanie zarejestrowanych
obrazów odbywa się automatycznie, tj. po
okresie ok. 1 miesiąca nowe obrazy nagrywane SA w tzw. pętli na obrazy najstarsze.
Zgrywanie materiałów archiwizowanych obra-
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zów odbywa się na zasadach określonych w zawartym Porozumieniu trójstronnym pomiędzy
Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miejskiego.
W systemie miejskiego monitoringu wizyjnego
oprócz studiów lokalnych, pracuje 7 stanowisk
klienckich i każde z nich ma dostęp bezpośredni
do wszystkich kamer obrotowych zainstalowanych
w mieście. Ustalony jest priorytet w dostępie do
prowadzenia bezpośredniej obserwacji. Są to stanowiska:
- Centrum Miejskiego Zarządzania Kryzysowego;
- Oficera Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji;
- Sztabu Komendy Miejskiej Policji;
- Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji;
- Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji;
- Sztabu Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji;
- Urzędu Ochrony Państwa.

Tomasz Grabski: Gdańsk to specyficzne
miasto, ponieważ należy do grupy tzw. trójmiasta.
Czy monitoringi tych trzech miast są powiązane ze
sobą, czy też są to zupełnie odrębne komórki? Czy
są w tej kwestii plany?

www.safetyandsecurity.pl

czy też powinna być dowolność w tym wymiarze?

Tadeusz Bukontt: Dotychczasowa prak-

tyka wykazuje, że żaden z obrazów archiwizowanych, który przegrywany jest dla
potrzeb Policji, Prokuratury i Sądu nie jest
montowany. Nagrania, które zarejestrowały
określony materiał będący przedmiotem prowadzonej analizy, niezależnie od tego, ile kamer to zdarzenie nagrało, zawsze zgrywany
jest w całości dla każdej kamery osobno i w
takim stanie przekazywany dalej dla potrzeb
organów porządkowych i procesowych.

Tadeusz Bukontt: Gdańsk, Sopot i Gdy-

nia posiadają własne miejskie monitoringi wizyjne.
Ich powiązanie znajduje się tylko na poziomie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, która ma
bezpośredni dostęp do w/w monitoringów. Poszczególne miejskie centra zarządzania kryzysowego
nie są połaczone.

Tomasz Grabski: Pewnie posiada Pan in-

formację o pracach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nad ustawą o monitoringu wizyjnym. Jaki
kształt powinna mieć ustawa?

Tadeusz Bukontt: Wiem, że takie prace

trwają nad ustawą o monitoringu wizyjnym, jednak
nie znam zasad, ani kierunków, w którym prace te
zmierzają. Przede wszystkim ustawa nie powinna
ograniczyć dostępu i korzystania z materiałów archiwizowanych dla potrzeb prowadzonych spraw
karnych i wykroczeń. Miejski monitoring wizyjny
należy traktować przede wszystkim jako narzędzie
pracy dla organów porządkowych odpowiedzialnych za porządek w mieście i zwalczających przestępczość. W ramach tej ustawy należy określić
zasady korzystania z istniejącej łączności bezprzewodowej wykorzystywanej przez służby mundurowe, z możliwością dostępu do niej pracowników
cywilnych zatrudnionych na etatach operatorów cywilnych – co przyczyni się do natychmiastowego
informowania patroli mundurowych o zaobserwowanym zdarzeniu.

Tomasz Grabski: Jakie jest Pana zdanie
na temat tzw. systemów do inteligentnej analizy
obrazu jak np. Platforma KASKADA czy INDECT?
Tadeusz Bukontt: Systemy inteligentne

winny być wykorzystywane w tzw. systemach „post
factum”, które opierają się na analizie obrazów kamer stacjonarnych nastawionych na rejestrację
stałych obszarów dozorowanych. Z uwagi na to, że
operator nie ma czasu na prowadzenie obserwacji
obrazów pochodzących z tych kamer, zasadnym
jest, aby systemy inteligentne wskazywały mu rejony, w których kamery zaobserwowały określone
zjawisko uznane jako mogące być niebezpiecznym. Natomiast przy pracy kamer obrotowych i
prowadzeniu przy ich pomocy tzw. subtelnego patrolowania, systemy te są mało przydatne. Podczas prowadzenia takiej obserwacji istotą sprawy
jest doświadczenie operatora.

Tomasz Grabski: Czy ustawa powinna re-

gulować kwestię pozwoleń na montaż monitoringu,
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Tomasz Grabski: Jakie plany rozwoju i

inwestycji związanych z monitoringiem wizyjnym
posiada miasto Gdańsk?

Tadeusz Bukontt: System miejskiego

monitoringu wizyjnego w Gdańsku co rocznie jest
rozbudowywany. Z uwagi na to, że w studiach lokalnych brak jest możliwości zatrudniania kolejnych operatorów, co wiąże się z koniecznością
wydzielania nowych etatów ze struktury Straży
Miejskiej, a Policja nie przeznacza na ten cel etatów, w kolejnych latach miejski monitoring wizyjny
winien być rozbudowywany przy zastosowaniu kamer mega pikselowych stacjonarnych bez obsługowych, nie wymagających dozoru
bezpośredniego. Systemy takie nastawione będą
nie na reakcję na zdarzenie, lecz uzyskiwanie obrazów archiwizowanych, na których zarejestrowane zostały określone zdarzenia - metoda zwana
„post factum”. Przymierzamy się do zastosowania
takich systemów, które pozwolą oprócz prowadzonej obserwacji, przesyłania komunikatów słownych
na wybranych przejściach dla pieszych adresowanych do osób łamiących przepisy porządkowe i
drogowe.

Tomasz Grabski: Zapewne jest Pan za sto-

sowaniem monitoringu wizyjnego. Z Pana doświadczenia monitoring wizyjny przyczynia się do poprawy
bezpieczeństwa, czy też jest to tylko iluzja?

Tadeusz Bukontt: Miejski monitoring wi-

zyjny w sposób znaczący przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. Jest akceptowany przez
społeczeństwa lokalne, które wymuszają na władzach miasta jego ciągła rozbudowę, wskazując
coraz to nowe miejsca, w których winny być zainstalowane kamery. Na pewno system miejskiego
monitoringu wizyjnego przyczynia się do wzrostu
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i
turystów w rejonach, gdzie są zainstalowane kamery. W miejscach ich zainstalowania praktycznie
eliminuje się zjawisko tzw. nielegalnego garfitti.

Tadeusz Bukontt: Niestety nie. Na stano-

wiska operatorów z reguły przyjmuje się emerytów
służb mundurowych. Z tego względu są to już
osoby o dużym stażu pracy i doświadczeniu. Zatrudnianie emerytów wiąże się przede wszystkim z
wysokością płacy, jaką oferuje się na tych stanowiskach.

Tomasz Grabski: Operator monitoringu

wizyjnego no zapewne praca odpowiedzialna, jakie warunki i predyspozycje musi posiadać kandydat do pracy na takim stanowisku? Czy Pana
zdaniem jest to praca dla nielicznych?

Tadeusz Bukontt: Głównym kryterium re-

krutacji na stanowisko operatora monitoringu
oprócz podstawowych wymagań dotyczących
obywatelstwa, wieku, wykształcenia, niekaralności
jest doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, dyspozycyjność, podstawowa znajomość
obsługi komputera.
Pierwsza umowa zawierana jest na czas
określony w celu weryfikacji niektórych kryteriów i
przydatność pracownika na dane stanowisko.
Wówczas oceniane są : spostrzegawczość, umiejętność zapamiętywania twarzy, typowania sprawców zdarzeń, odporność na stres, umiejętność
pracy w zespole.
Efektywność ocenia się na podstawie:
- analizy ilości zdarzeń zaobserwowanych i przekazanych do realizacji,
- umiejętności typowania osób mogących mieć związek ze zdarzeniami w rejonie objętym kamerami,
- pory roku,
- nasilenia ruchu w rejonie monitorowanym,
- pory dnia,
- rodzaju ujawnionych zdarzeń,
- porównywanie pracy operatorów pełniących dyżur w jednym studio mających do dyspozycji jednakowy sprzęt oraz obserwujących ten sam rejon.

Dziękujęmy serdecznie za rozmowę

Tomasz Grabski: Czy operatorzy monitoringu w gdańsku przechodzą szczególną weryfikację pod kątem przydatności w tym zawodzie? A
może są to osoby pracujące bezpośrednio w Policji lub straży miejskiej, jaka tutaj jest weryfikacja?
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Kontrola pracownika - aspekty prawne
Autor: Tomasz Radoch

Z artykułu dowiesz się m.in.:
> Jakie prawa posiada pracownik
podczas kontroli
> Czy pracownik pracownik powinien
być poinformowany o kontroli
> Jak kontrola pracownika powinna
wyglądać
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Temat kontroli pracowników coraz mocniej przybiera na sile,
powodem takie stanu rzeczy jest rozwój technologii, który z jednej
strony ułatwia pracownikom wykonywanie pracy prowadząc do
zwiększenia możliwości przedsiębiorstwa, a z drugiej strony daje
pracodawcy narzędzia do skuteczniejszej kontroli pracownika. Biorąc
pod uwagę powyższe kwestie rodzą
się pytania, jak daleko może
posunąć się pracodawca
w kontroli pracownika
oraz jakie prawa
posiada pracownik.

www.safetyandsecurity.pl
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Aktualnie każdy pracodawca dąży do
zwiększenia możliwości pracownika poprzez szkolenia, zakup stosownych narzędzi oraz skrupulatną kontrole wykonywanych obowiązków.
Pracodawca zadaje sobie pytanie czy może kontrolować pracownika, z drugiej strony pracownik
zadaje pytanie jak daleko pracodawca może posunąć się w swojej kontroli.

Czy pracodawca może
mnie kontrolować?
Każdy pracownik przez nawiązanie stosunku pracy zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę (Art. 22. § 1 . Kodeksu Pracy). Zatem pracownik zgadza się na
wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, należy pamiętać, iż w zakres kierowania wchodzi również kontrola pracownika. Nie ulega
również wątpliwości, iż każdy pracodawca jest zainteresowany, jakością wykonywanych obowiązków przez pracownika. Twierdzenie to wprost
wywodzi się z dbałości pracodawcy o jego interesy. Niemniej jednak kontrola pracownika przez
pracodawcę musi posiadać swoje realne uzasadnienie w jego interesach. Należy przez to rozumieć, iż pracodawca nie może dowolnie
kontrolować pracownika pod każdym względem,
lecz musi być to uzasadnione. W rzeczywistości
pracodawca posiada możliwość uzasadnienia prawie każdej kontroli.
Czy w związku z tym pracownik jest zupełnie bezbronny? Na szczęście istnieją regulacje
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prawne, które ograniczają działania pracodawcy.
W kontekście kontroli pracownika nie wolno zapominać o art. 1 00. § 1 . Kodeksu Pracy, gdzie „Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę
sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie
są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową
o pracę”, gdzie w kolejnych paragrafach mówi się
między innymi o tym, iż pracownik powinien przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.

Prawo do
prywatności

Mając świadomość faktu, iż pracodawca posiada prawo
do kontroli pracownika należy pamiętać o
kwestii prawa do
prywatności gwarantowanego przez konstytucje RP, która w tej
kwestii przedstawia kilka artykułów w tym art.
5, który „...zapewnia
wolności i prawa
człowieka i obywatela...”, w art. 30
„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło
wolności i praw człowieka
i obywatela.”, w art. 47
mówi „Każdy ma prawo do
ochrony prawnej życia
prywatnego, rodzinnego,
czci i dobrego imienia oraz
do decydowania o swoim
życiu osobistym.”, w art.
49 „Zapewnia się wolność
i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich
ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach
określonych w ustawie i w
sposób w niej określony.”
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Są to bardzo ogólne artykuły, które można
bardzo szeroko stosować. Dlatego też powstały
szczegółowe regulacje odnoszące się do kwestii
m.in. prywatności pracownika oraz jego ochrony.
Pracownik w ramach swojej obrony przed nadmierną i zbyt natarczywą kontrolą może zastosować artykuł art. 23. Kodeksu Cywilnego mówiący,
iż „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności
zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania,
twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i
racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa
cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej
w innych przepisach.” oraz art. 24. § 1 . mówiący
o tym, iż „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono
bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła
się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych
do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i
w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również
żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub
zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na
wskazany cel społeczny.”
Powyższe dwa artykuły z kodeksu cywilnego są podstawą jaką może kierować się pracownik w roszczeniach w stosunku do
pracodawcy, a z drugie strony pracodawca musi o nich pamiętać
przeprowadzając kontrolę
pracownika.

Kwestia
powiadomienia
pracownika o
kontroli
Czy kontrola może odbywać się za plecami pracownika i bez
jego wiedzy? Tego typu
działania są niezgodne z
prawem i prowadzą do jego nadużycia i złamanie
m.in. art. 11 § 1 . Kodeksu Pra-
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cy, w którym mamy zapisane, iż „Pracodawca jest
obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.” Mając to na uwadze pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań aby
pracownik został poinformowany o możliwości
kontroli. Najprostszą metodą poinformowania pracownika o rożnego rodzaju kontrolach w zakładzie
pracy jest stworzenie i ogłoszenie regulaminy pracy, w którym zawarte będą informacje w jakich
warunkach i na jakich zasadach pracodawca będzie przeprowadzał kontrolę.
Dobrym zwyczajem jest również informowanie pracownika o celowości tego typu kontroli
oraz jej uzasadnienie. Pomimo tego, iż regulamin
pracy jest najprostszą metoda informowania pracownika to należy pamiętać o innego rodzaju dokumentach, które również są istotną formą
informowania pracownika. Są to m.in. pisemne
polecenia, oficjalne instrukcje postępowania, procedury, różnego rodzaju zarządzenia, uchwały np.
rady nadzorczej i itp.
Zatem pracodawca posiada szeroki wachlarz możliwości informowani pracownika o rodzaju kontroli.

Zgoda pracownika na kontrolę
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania pracodawca nie musi posiadać zgody pracownika na kontrolę. Należy pamiętając jednak, iż
pracodawca musi być w stanie udowodnić, iż kontrolowanie pracownika , w tym zbieranie danych o,
nim jest niezbędne do realizacji ustanowionych celów. Przy czym metody jakie zastosowano w trakcie
kontroli muszę być adekwatne do założonych celów.
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Ochrona danych
osobowych pracownika
W przypadku ochrony danych osobowych
należy nakreślić cienką linię jaka może zostać
przekroczona przez pracodawcę. Sprawa dotyczy
głównie sprzętu informatycznego typu komputery
PC, laptopy i zainstalowanych na nich aplikacjach
oraz coraz częściej smart fonów. Pytanie, kiedy
pracodawca ma prawo kontrolować nasza korespondencję w postaci e-maili, komunikatorów internetowych i itp. Otóż pracodawca ma prawo
kontrolować wszystkie nasze służbowe urządzenia
oraz aplikacje, które służą nam do wykonywania
obowiązków służbowych. Natomiast nie ma prawa
do kontrolowania korespondencji np. naszej prywatnej skrzynki mailowej, z drugiej strony ma prawo zakazać nam jej używania. Różnica polega na
tym, iż pracodawca ma prawo kontrolować to czy
skrzynka była używana, ale nie może kontrolować
jej zawartości. W przypadku wykrycia używania
prywatnej skrzynki przy jednoczesnym jej używaniu może to być podstawą do wypowiedzenia
umowy o pracę.
Na poparcie tego twierdzenia można przytoczyć wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który w dotyczącej tajemnicy
korespondencji pracowników sprawie Sopland vs.
UK (sygn. 6261 7/00) postanowił, że pracownik ma
prawo do prywatności i a pracodawca nie może w
dowolnie kontrolować jego korespondencji e-maila.

mająca na celu wykrycie nadużycia jakich dopuszcza się pracownik w stosunku do pracodawcy jak
np. kradzież wartościowych danych.

Elementy kontroli pracownika
Jak powinien wyglądać cały złożony proces kontroli pracownika tak aby był zgodny z literą
prawa oraz aby nie odniósł skutków przeciwnych
od oczekiwanych:
- kontrola przede wszystkim powinna posiadać
ustanowione cele;
- powinniśmy posiada ustalone standardy i normy
w stosunku do określonych sytuacji
- osoby kontrolowane powinny posiadać poczucie
bezpieczeństwa
- należy informować pracownika o intencji danych
kontroli
- należy informować o czasie i zakresie kontroli
- wnioski jakie wysuwamy w stosunku do pracownika powinny być efektywne, a nie efektowne
- należy okazywać zaufanie w stosunku do pracownika

Podsumowanie
Pracodawca w ramach interesów swojej
firmy ma prawo do kontroli pracownika, lecz musi
odbywać się to z poszanowaniem jego godności i
prywatności.

Autor: Tomasz Radoch

Funkcje kontroli
Kontrola co do zasady ma dwie główne
funkcje jakie powinna spełniać. Pierwsza funkcja
kontroli to możliwość usprawnienia pracy pracownika poprzez wykrywanie błędów jakie nieumyślnie popełnia lub poprzez zaniechanie jakie
świadomie wykonuje. Druga to funkcja ochronna
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Monitoring w smartfonie

Autor: Paweł Janosz

Z artykułu dowiesz się m.in.:
> Jakie są cele posiadania wglądu
do monitoringu poprzez smartfona
> Jakie jest zapotrzebowanie na
tego typu rozwiązanie
> Dla jakiej grupy docelowej jest ono
skierowany
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Monitoring wizyjny, inaczej nazywany telewizją dozorową na
dobre zagościł w naszym życiu codziennym. Kamery monitoringu można spotkać niemalże wszędzie m.in. na ulicach, w
sklepach, w szpitalach oraz coraz częściej w szkołach i przedszkolach. Jak
można było się spodziewać i wywnioskować po krajach zachodnich kamery
bezlitośnie wkraczają
również do naszych
mieszkań oraz domów pod pretekstem
zwiększenia naszego
bezpieczeństwa.

www.safetyandsecurity.pl
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Chęć zwiększenia naszego bezpieczeństwa w domu i w pracy popycha nas do montowania wszelkiego rodzaju urządzeń, do których
należą kamery monitoringu wizyjnego. Niestety,
samo posiadanie kamer oraz nagrywanie ich obrazu już nam nie wystarcza, coraz częściej chcemy
posiadać dostęp do obrazu z naszych kamer 24h
na dobę. Na przeciw tego typu potrzebom wychodzą smartfony i tablety.

Każdy, kto posiada cyfrowy system
monitoringu wizyjnego oraz popularnego
smartfona może dokonać połączenia tych
dwóch urządzeń i dysponować obrazem z
kamer niemalże bez przeszkód.

Cele monitoringu w smartfonie
Zastanawiając się nad celami posiadania
podglądu z kamer monitoringu wizyjnego należy
rozgraniczyć na dwie grupy. Monitoring prywatny i
służbowy, gdzie obydwie te grupy posiadają inne
priorytety w kwestii samego monitoringu.
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Monitoring wizyjny
domu lub mieszkania

- możliwość czuwania nad bezpieczeństwem materialnych mieszkania w przypadku włamania.
- możliwość wczesnego wykrycia awarii w domu
np. zalania
- kontrola dzieci, których obecność w domu o
określonej godzinie jest jest nietypowa np. powinny przebywać w szkole, czy też odwrotnie powinny
być w domu, a jeszcze ich nie ma.
- możliwość podglądania domu podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych
Monitoring wizyjny w pracy
- możliwość weryfikowania poprawności wykonywanych obowiązków przez podległych pracowników pod czas naszej nieobecności
- weryfikowanie dostępu do pomieszczeń przez
określonych pracowników
- możliwość czuwania nad bezpieczeństwem materialnych biura oraz całej firmy
- kontrola firm zewnętrznych
- możliwość kontrolowania czynników wpływających na zadowolenie klienta np. ilość oczekujących klientów na obsługę.
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Zapotrzebowanie

Biorąc pod uwagę możliwości przeglądania monitoringu wizyjnego za pomocą smartfona
wydawać by się mogło, iż zapotrzebowanie na tego typu rozwiązanie jest bardzo duże. Jednak, gdy
weźmiemy pod uwagę np. system Android pod,
którym działa znaczna część smartfonów i przeanalizujemy ilość użytkowników korzystających z
płatnych i bezpłatny aplikacji do przeglądu obrazu
z kamer CCTV to dojdziemy do wniosku, iż aktualne zapotrzebowanie nie jest aż tak duże. Aplikacji,
które bezpośrednio związane są z monitoringiem
wizyjnym jest kilkadziesiąt, gdzie większość z nich
używana jest przez kilka set osób, a te najpopularniejsze przez kilka tysięcy osób w skali całego
świata. Oczywiście istnieją aplikacje oferowane i
polecane przez producentów co w pewnym stopniu powiększa ilość użytkowników.

Grupa docelowa
Niemalże każda osoba posiadająca
smartfona oraz monitoring wizyjny obligowała, by
za tym aby posiadać również konsolidację tych
dwóch urządzeń w tej kwestii. Przyglądając się
możliwościom tego typu rozwiązania możemy
dojść do wniosku, iż to przedsiębiorcy lub osoby
zarządzające zasobami ludzkimi jako grupa docelowa najczęściej powinny mieć dostęp do tej technologii w celu kontrolowania pracowników. Należy
pamiętać jednak o kwestiach prawnych z tym
związanych w tym np. ochrona prawna jaką zapewnia nam konstytucja.

Wymagania
Powstaje pytanie jakich narzędzi potrzebujemy
aby posiadać możliwość oglądania naszego moni-
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toringu wizyjnego na smartfonie? Odpowiedź nie
jest skomplikowana, ponieważ wystarczy cyfrowy
monitoring wizyjny IP i odpowiednio go skonfigurować, a następnie takie same czynności wykonać
na smartfonie. Istnieją aplikacje, które całą konfiguracje wykonują za nas co jeszcze bardziej ułatwia nam pracę.

Osoby prywatne są aktualnie na etapie testowania i sprawdzanie monitoringu wizyjnego
przeglądanego na smartfonie, lecz pomimo
tego można się spodziewać w najbliższej
przyszłości zwiększenia zainteresowania tą
technologią właśnie z przyczyn chęci podniesienia poziomu bezpieczeństwa i związanych
z tym oszczędności.
Coraz częściej możemy spotkać się z
kompletnymi systemami do monitoringu wizyjnego
naszych mieszkań i domów, które mogą być w łatwy sposób wykorzystane przez osoby nie znające
się na profesjonalnym montażu kamer. Niemniej
jednak takie rozwiązania posiadają pewne ograniczenia.
Rosnące zainteresowanie monitoringiem
wizyjnym oraz ułatwieniami z, nim związanymi powodują, iż staje się on bardzo popularny. Dodatkowa możliwość wglądu w obraz z kamer CCTV
poprzez smartfony, których popularność również
rośnie powoduje, iż mamy niemalże nie ograniczone możliwości dbania o bezpieczeństwo naszych domów i interesów firmowych.

Autor: Paweł Janosz
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Monitoring w domu - kilka kroków

Autor: Roman Kielar

Z artykułu dowiesz się m.in.:
> Jakie są cele twojej instalacji
monitoringu
> Jakie są najistotniejsze składniki
każdego monitoringu
> Na co musimy zwrócić uwagę
przez zakupem sprzętu
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Monitoring wizyjny nieustannie się rozwija, co sprawia
że istnieje coraz to prostszy dostęp do jego zasobów. Aktualnie niemalże każda osoba chcąca posiadać monitoring wizyjny w swoim domu może go sobie zamontować i to za nie
wielkie pieniądze. Wiele osób nie będących instalatorami zabezpieczeń technicznych, a tym bardziej kamer do monitoringu wizyjnego może mieć problem nie tyle z montażem co
doborem kamer oraz podzespołów.
Specjalnie dla tych osób przygotowałem poradnik, który
w kilku krokach przedstawia całość zagadnień jakie powinna
poruszyć osoba mająca na zamiarze zainstalowanie kamer w
swoim prywatnym domu lub mieszkaniu.
Osobiście jestem zdania, iż tego typu prace raczej należałoby zlecić fachowcowi, któ¤ry zajmie się montażem kamer, lecz jeśli ktoś np. z pobudek chęci majsterkowiczem lub
jest nie ufny i ma zamiar sam zainstalować cały system monitoringu, to jest to czynność którą można zrobić samemu.
www.safetyandsecurity.pl
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Krok 1
Instalowanie monitoringu, po co?
Pierwsze i zarazem bardzo istotne pytanie
na jakie musimy odpowiedzieć to kwestia celu w
jakim chcemy zainstalować monitoring wizyjny w
domu lub mieszkaniu. Powinniśmy jasno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to ono pomoże nam
skonstruować odpowiedzi w kolejnych krokach.
Oczywiście, powodów do zainstalowania kamer w
domu jest bardzo wiele, a jednym z najistotniejszych jest kwestia bezpieczeństwa. Monitoring
sam w sobie nie złapie złodzieja ani tez go nie
aresztuje, lecz istnieje wysokie prawdopodobieństwo iż się go przestraszy i odstąpi od zamiaru napadu na nasz dom. Z drugiej strony w przypadku
odważnego złodzieja monitoring może posłużyć
jako dowód w trakcie wyjaśniania sprawy.

Krok 2
Jaki sprzęt musisz posiadać?
Zasadniczo to niezbędne będą ci kamery,
a ich ilość jest uzależniona od twoich potrzeb i celów jakie sobie postawiłeś. Oczywiście kamery
można podłączyć do zwykłego komputera, lecz o
wiele wygodniejszym i kuriozalnie oszczędniejszym rozwiązaniem jest specjalny rejestrator do
systemów CCTV. W zasadzie kamery i rejestrator
to są główne składniki monitoringu wizyjnego
przeznaczonego do domu jednorodzinnego lub
mieszkania. W tym punkcie musisz również odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcesz posiadać
monitoring IP czy analogowy. Który wybrać? Zdecydowanie polecam kamery IP i dostosowany do
nich rejestrator, ponieważ pomimo tego że kamery
analogowe nadal są w użyciu to jednak odchodzi
się od ich aktualnego montażu.

Krok 3
Jakiego zapisu z monitoringu potrzebujesz?
Kolejne pytanie na jakie musisz sobie odpowiedzieć, to czas i miejsce przechowywania obrazu z kamer. Wybór nie jest zbyt duży, ponieważ
przeważnie mamy do czynienia z nagrywanie bezpośrednio na karcie pamięci zainstalowanej w kamerze, na komputerze lub rejestratorze. Bardzo
ważną kwestią jest pojemność dysków, ponieważ
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to od tego czynnika zależy ilość materiału jaki nagramy z naszych kamer. Starajmy się dobrać taki
dysk aby materiał można było cofnąć minimum z
7, a maksimum z 30 dniowym wyprzedzeniem. A
od czego zależy ilość materiału z kamer monitoringu? Zależy od dwóch czynników, jednym z nich
jest ilość kamer, która w rejestratorach analogowych jest ograniczona fizycznymi wejściami, a w
przypadku kamer IP od licencji oprogramowania.
Drugi czynnik to jakość nagrywanego materiału w
tym ilości nagrywanych klatek na sekundę.

Krok 4
Monitoring monitoringu, czyli jak
go sprawdzać?
Teraz mamy za zadanie wyznaczyć sobie
granice jakie chcielibyśmy przekroczyć w trakcie
użytkowania naszego monitoringu. Mam tutaj na
myśli sprawę dostęp do monitoringu z każdego
miejsca na świecie, czy też tylko w naszym domu
oraz możliwość otrzymywania powiadomień SMSem lub e-mailem o nietypowych zdarzeniach zarejestrowanych przez oko kamery. Jest to przedmiot,
którym musimy zająć się na samym początku, ponieważ w późniejszym czasie może okazać się
konieczna wymiana np. rejestratora.

Krok 5
Kamery obrotowe i stałe?
Mam tutaj na myśli kamery stałe lub obrotowe. Na to pytanie będzie nam stosunkowo łatwo
odpowiedzieć, ponieważ mieszkanie i dom jednorodzinny to obiekty o stosunkowo nie wielkich powierzchniach, gdzie kamery obrotowe nie
sprawdzają się, a ich stosunek ceny do możliwości
w takich warunkach jest nie adekwatny. Jedna kamera obrotowa to cena nawet 1 0 stałych.
W tej części artykułu przedstawiłem 5 korków jakie powinniśmy wykonać aby stworzyć swój
idealny monitoring wizyjny. W następnym numerze
magazynu przedstawię drugą część w której określę kolejne niezbędne kroki jakie trzeba wykonać.

Autor: Roman Kielar
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Testy

Test latarki - Olight S1 5 Baton
Z artykułu dowiesz się m.in.:

Autor: Bartosz Grduszak

> Jaką wytrzymałość posiada latarka
S1 5 Baton
> Jakie posiada tryby pracy
> Czy latarka Olight S1 5 Baton jest
warta swojej ceny
sztuka, stosowanie 2 lub 3 akumulatorów 3,7V
grozi trwałym uszkodzeniem latarki).
Obudowa: aluminium lotnicze z twardą anodyzacją
typ. III
Szybka: utwardzane szkło typu UCL
Włącznik: typu klik (elektroniczny)
Wymiary: 86 mm x 23 mm
Waga: 42 g
Producent: Olight, PRC

Dzięki uprzejmości Militaria.pl - polskiego przedstawiciela marki Olight otrzymałem do
testówlatarkę S1 5 Baton.

Trochę danych ze strony dystrybutora:
Tryby pracy / czas świecenia (przy zasilaniu akumulatorem litowym 1 4500 3,7V):
- 280 lumenów / 45 min
- 70 lumenów / 4 h
- 7 lumenów / 32 h
- 0,5 lumena (moon) / 1 5 dni
- Stroboskop 1 0hz / 3 h

Dane techniczne:

Źródło światła: Dioda Cree XML
Żywotność diody: 50 000 godzin
Zasięg skuteczny: 84 m (szeroka wiązka światła)
Zasilanie: 1 x bateria AA 1 ,5V lub 1 x akumulator
NiMh, lub 1 x akumulator litowy 1 4500 3,7V
Zasilanie opcjonalne: 2x lub 3x AA (max 1 ,7V
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Latarka przychodzi w plastikowym i przezroczystym pudełku. Oprócz latarki wewnątrz pudełka znajdziemy - zapasowe o-ringi, smyczkę,
stalowe kółko, gumową wkładkę którą się instaluje
zamiast magnesu, instrukcję oraz gratisową tubę
dzięki której można stosować 2xAA.
S1 5 Baton to mała latarka zasilana 1 paluszkiem. Stalowa koronka chroni szkiełko. Na
korpusie jest plastikowy włącznik koloru niebieskiego. Latarka jest wyposażona także w klips,
dzięki czemu można ją przypiąć np. do paska u
spodni. W zakrętce znajduje się mały otwór, przez
który można przełożyć stalowe kółko jakie jest w
zestawie i dopiąć latarkę np. do kluczy. Przez
otwór w nakrętce można również przeciągnąć
smyczkę.
Na gwincie mamy dwa zwoje, a Wewnątrz
tuby widać sprężynkę oraz plastikową wkładkę.
W zakrętce mamy również magnes, który możemy
wyjąć, a w jego miejsce zamontować gumowy
krążek. Magnes w zakrętce bez problemu radzi
sobie z utrzymaniem latarki (także z dodatkową
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przedłużką) na stalowych powierzchniach. Latarka
jest wodoodporna, zanurzyłem ją na kilkadziesiąt
minut w wodzie i nie przemokła.

Jako dodatek otrzymałem do przetestowania uniwersalną ładowarkę do akumulatorów litowych marki CYTAC CY-U1 8D

Toteż postanowiłem poddać ją zamrożeniu. Zapaloną latarkę zostawiłem w pojemniku z
wodą na całą noc w zamrażalniku. Jak widać na
zdjęciu latarka świeci mimo tego, że jest w lodzie.
Następnie upuściłem ją z wysokości około 2 piętra
na ubitą ziemię, latarka świeciła, szkiełko całe,
korpus bez zarysowań. Upuszczona z wysokości 2
metrów na kostkę brukową odrobinę się zarysowała, ale szkiełko nie pękło i mały „Baton” nadal
spełnia swoją funkcję.

Dane techniczne ładowarki:
Prąd zasilania1 (sieć): 1 00-240V ~ 50-60Hz
Prąd zasilania2 (samochód): 1 2V ~ 400mA
Ilość kanałów ładowania: 2
Prąd ładowania: 4.2V ~ 500mA
Czas ładowania: około 7 h dla ogniwa 1 8650
(2400mAh)
Sygnalizacja naładowania: diodowa
Obsługiwane akumulatory:
3,7V Lithium-Ion: RCR1 23A, 1 8650, 1 8700,
1 8500, 1 0450, 1 4500, 1 7500, 1 7650, 1 7670,
26650
1 ,2V NI-MH / Ni-CD: AA / AAA / SC / C
Wymiary: 1 33 x 70 x 35 mm
Producent: CYTAC, PRC

W S1 5 Baton mamy kilka trybów pracy. Są to: low,
med, hi, a także moon oraz stroboskop. Zmian
między trzema podstawowymi trybami
(low/med/hi) dokonuje się poprzez wciśnięcie i
przytrzymanie włącznika. Z kolei, aby włączyć
stroposkop należy wykonać dwa razy szybko
kliknąć włącznik. Moon uruchamia się na wyłączonej latarce przytrzymując włącznik. Najbardziej
przydatny dla mnie jako pracownika ochrony jest
tryb "hi", gdyż dzięki niemu można skutecznie na
kilka sekund oślepić napastnika.
Podsumowując S1 5 Baton to mała, ale
skuteczna latarka, odporna na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Można ją wykorzystywać
praktycznie wszędzie ze względu na jej niewielkie
gabaryty. Może służyć jako brelok do kluczy dzięki
czemu jest zawsze pod ręką. Niezbędna podczas
patrolu nocnego. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że batona przypiąłem do pagonu w moim
mundurze dzięki czemu podczas nocnych patroli
miałem zupełnie wolne ręce gdybym potrzebował
użyć siły fizycznej czy innych środków przymusu
bezpośredniego, a dodatkowo miałem oświetloną
przede mną drogę. Na koniec dodam tylko, że
sprawdzałem czas maksymalnej aktywności batona kiedy jest zapalony w trybie "hi" i ku mojemu
zaskoczeniu latarka zgasła, ale nie po 45 minutach jak podaje instrukcja lecz po 1 h :)

Ładowarka posiada dwa niezależne kanały, regulację długości kanałów za pomocą suwaków, elektroniczną kontrolę procesu ładowania
oraz diodowe wskaźniki zapewniają szybkie, wygodne a zarazem bezpieczne ładowanie akumulatorków. Ładowanie zostaje przerwane, gdy ogniwo
osiągnie napięcie 4,2V - wówczas na wskaźniku
świecą się trzy diody sygnalizujące zakończenie
procesu ładowania. Suwaki są dociskane mocnymi sprężynami, które zapewniają pewne trzymanie
akumulatora w kanale i prawidłowy styk. W komplecie kabel z wtyczką do sieci 220/230V.

Autor: Bartosz Grduszak

Z czystym sumieniem mogę polecić latarkę S1 5 Baton!
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Intuicyjne rozwiązanie do rozliczania czasu pracy
- Arjohuntleigh Getinge Groupa

Szwedzki koncern ArjoHuntleigh, część
grupy Getinge jest światowym dostawcą wyrobów
medycznych o dochodach około 750 milionów Euro, zatrudniającym 4500 pracowników, obecnym w
ponad 30 krajach. Wyroby ArjoHuntleigh można
zakupić w ponad 1 00 krajach. Działy R&D zostały
strategicznie rozmieszczone w Europie i Ameryce
Północnej, a fabryki na 3 kontynentach, w tym w
Polsce, w Komornikach pod Poznaniem. Portfolio
produktów firmy ArjoHuntleigh obejmuje sprzęt
medyczny i zintegrowane rozwiązania przeznaczone do przemieszczania pacjentów, systemy higieniczne, łóżka medyczne, materace
terapeutyczne, urządzenia do leczenia ran, zapobiegające zakrzepicy żył głębokich oraz te przeznaczone do diagnostyki.

Wyzwanie:

Firma Arlohuntleigh posiadała system Rejestracji
Czasu Pracy i Kontroli Dostępu, z którym były ciągle problemy z komunikacją
z urządzeniami i awarie. Obsługa systemu była
skomplikowana i wymagała ciągłej pomocy ze
strony działu IT. „Mieliśmy system, który nie był
wspierany przez żadną firmę. Nie było obsługi serwisowej, a raporty nie działały poprawnie. Systemem zarządzał nasz Dział Personalny, ale IT
musiał go mocno wspierać” wspomina p. Grzegorz
Smolański, Specjalista ds. IT w Arjohuntleigh.
Oczekiwania Klienta
System Rejestracji Czasu Pracy ma przede
wszystkim umożliwić szybkie raportowanie czasu
pracy pracowników, na podstawie którego są wypłacane wynagrodzenia. Wszystkie przestoje spowodowane przez awarie systemu czy urządzeń

52 Październik / Listopad 201 3

powodują, że Dział Personalny, często w najbardziej newralgicznym momencie, na koniec miesiąca, ma problem z rozliczaniem pracowników.
„Chcieliśmy mieć system, który oprócz standardowych raportów będzie nam przygotowywał raport o
dodatkowych, pomyłkowych odbiciach pracowników. Dzięki takiej analizie jesteśmy w stanie co
miesiąc policzyć rzeczywisty czas pracy, w tym
nadgodziny” przypomina p. Katarzyna Sienkiewicz, Młodszy Specjalista ds. Kadr
Propozycja rozwiązania
„Zaproponowaliśmy rozwiązanie oparte na kilku
rejestratorach RCP (SD 1 660) oraz kilkunastu
punktach kontroli dostępu. Nasz software do zarządzania systemami rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu został skonfigurowany dla ok. 560
użytkowników- pracowników firmy Arjohuntleigh.
Przygotowaliśmy także karty zbliżeniowe w technologii Mifare, przy pomocy których każdy pracownik po przyjściu do pracy rejestruje się w
systemie. Każda rejestracja związana z wyjściem
z firmy, zarówno na koniec dnia pracy, jak i w jej
trakcie, jest zapisywana w pamięci urządzenia i
pobierana do bazy danych przez oprogramowanie
UniRCP” wyjaśnia p. Maciej Szulc, Handlowiec i
opiekun klienta w firmie Unicard SA. Dodatkowym
utrudnieniem było to, że wdrożenie systemu musiała się odbyć w 1 weekend, tak, aby zapewnić
ciągłość rejestracji. W 2 dni udało się zdemontować stare urządzenia, zainstalować nowy sprzęt i
oprogramowanie.

Więcej informacji na:
www.portal-ochrony.pl lub www.unicard.pl
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Inteligentne kamery w sejmie
Bezpieczeństwo posłów ponad
wszystko. Kancelaria sejmu pracuje aktualnie nad ustaleniami kosztów instalacji nowoczesnego systemu kamer.
System taki może kosztować kilka milionów złotych – poinformowała „Rzeczpospolita.”
Aktualnie trwają prace w kancelarii sejmu nad ewentualnymi kosztami
instalacji nowoczesnego systemu. Dlaczego system kamer ma być aż tak drogi? Ponieważ ma automatycznie śledzić
osoby wchodzące w miejsca do których
nie powinny mieć dostępu oraz wykrywać przedmioty pozostawione bez opieki. Inteligentne kamery będą chronić parlamentarzystów w
sejmie oraz poza nim, a system w swym działaniu
ma przypominać systemy inteligentnych kamer
znajdujących się na lotniskach.
Nowy system kamer oraz związanego z

nim bezpieczeństwa ma kosztować kilka milionów
złotych, a jego wdrażanie może potrwać ponad
dwa lata.
Źródło: Rzeczpospolita

Nie ma planów likwidacji
Nie ma planów likwidacji komórki Centralnego Biura Śledczego do walki ze zorganizowaną
przestępczością pseudokibiców. Planowane wyłączenie ze struktur Komendy Głównej Policji CBŚ
nie wiąże się, jak sugerują niektórzy z likwidacją
specjalnego zespołu zajmującego się tego typu
przestępczością.

nując w środowiskach pseudokibicowskich działają w strukturach zorganizowanej przestępczości.
W ramach tej walki od lutego zatrzymano prawie
1 000 osób, którym postawiono zarzuty za przestępstwa narkotykowe, rozbójnicze, zabójstwa,
bójki, pobicia, udział w zorganizowanej grupie
przestępczej, czy też kierowanie nią.

W Komendzie Głównej Policji w strukturach Centralnego Biura Śledczego, od dwóch lat,
działa specjalny zespół do walki ze zorganizowaną
przestępczością w środowiskach pseudokibiców.
Dodatkowo w każdym z województw utworzono
grupy operacyjno-śledcze, złożone z policjantów
CBŚ i kryminalnych z poszczególnych województw. Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa
na polskich obiektach sportowych prowadzone są
dwutorowo. Jeden – to działania policjantów kryminalnych i prewencji, koncentrujące się na bezpieczeństwie imprez sportowych, przejazdów
kibiców, drugi zaś, to walka z tymi, którzy funkcjo-

Planowane wyłączenie ze struktur KGP
Centralnego Biura Śledczego nie wiąże się, jak
sugerują niektórzy z likwidacją komórki zajmującej
się walką ze zorganizowaną przestępczością w
środowisku pseudokibicowskim. Takich planów nie
ma. Skuteczne, dwutorowe, opisane powyżej
działania będą kontynuowane.

www.safetyandsecurity.pl

Źródło: MSW.gov.pl
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Wzrost w branży systemów
alarmowych
Integracja w branży systemów sygnalizacji
włamania i napadu zyskuje realną dynamikę wzrostową z rosnącą tendencją do łączenia automatyki
domowej i systemów ochrony domu, wg najnowszego badania "The World Maker for Intruder
Alarms - 201 3 Edition " wykonanego przez IMS
Research, obecnie część IHS.
Sektor prywatnych domów i mieszkań stanowił 40,7 %, tj. 2,7 mld dolarów globalnego rynku
sygnalizacji włamania i napadu w 201 2 roku i
przewiduje się, że będzie jednym z najszybciej
rozwijających się branż, gdzie roczna stopa wzrostu wyniesie 5,3 procenta od 201 2 do 201 7.

nocnoamerykańskich i europejskich rynek systemów bezpieczeństwa dla domu jest dowodem na
to, iż branża zanotuje wzrosty", powiedział Adi Pavlovic, analityk w IHS.
Choć tendencja do integracji systemów
jest coraz bardziej popularna w domach jednorodzinnych, to postępy w sektorze komercyjnym są
nadal powolne. Pęd ku integracji w domach jest
napędzany przez wzrost inwestycji w edukację
użytkowników końcowych. To sugeruje, że wzrost
zintegrowanych systemów będzie się rozwijać w
sektorze mieszkaniowym w krótkim i średnim
okresie.

Systemy alarmowe są coraz bardziej nowoczesne i spełniają coraz to wyższe wymagania
klientów - zobacz więcej na homelogic.pl. "Wzrost
nowych podmiotów próbujących przeniknąć pół-

Źródło: IHS

Bezpieczeństwo w Polsce 201 2
W 201 2 roku spadła łączna liczba przestępstw oraz doszło do mniejszej ilości wypadków
drogowych niż w roku 2011 – wynika z opublikowanego przez MSW Raportu o Stanie Bezpieczeństwa w roku 201 2. Polacy czują się również
coraz bezpieczniej– 89 proc. obywateli określa
miejsce swojego zamieszkania jako bezpieczne, a
68 proc. z nas dobrze ocenia pracę Policji.
W 201 2 roku w Polsce doszło do 1 11 9
803 przestępstw – to o 3,4 proc. mniej niż w roku
2011 . Policja ustaliła ponad pół miliona podejrzanych, a łączna wykrywalność wyniosła 67,8 proc.
Względem 2011 roku zmniejszyła się również ilość
przestępstw kryminalnych m.in. zabójstw ( o 1 2,1
proc.), bójek (o 4,9 proc.), rozbojów (o 6,4 proc.),
kradzieży z włamaniem ( o 5,8 proc.) oraz gwałtów
(o 4,4 proc.). Spadła ilość przestępstw popełnionych przez nieletnich oraz przestępstw korupcyjnych i gospodarczych. Wzrosła natomiast liczba
przestępstw związanych z przywłaszczeniem mie-
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nia oraz narkotykami. Zwiększyła się także ilość
rozpracowywanych przez służby grup przestępczych. Poziom kradzieży utrzymał się na podobnym co w roku 2011 poziomie.
W porównaniu z rokiem 2011 wzrosło
bezpieczeństwo na polskich drogach. Mimo rosnącej ilości pojazdów odnotowano spadek liczby
wypadków (o 7,5 proc.) . Na drogach zginęło o
1 4,8 proc. osób mniej niż w 2011 roku. Polacy
rzadziej prowadzą pojazdy pod wypływem alkoholu – w 201 2 policja zatrzymała o 6,8 proc. pijanych
kierowców mniej niż w roku 2011 .
W roku 201 2 zatrzymano łącznie 3052 obcokrajowców, którzy wbrew przepisom przekroczyli lub
próbowali przekroczyć granicę. W ramach kontroli
legalności pobytu zatrzymano 1 61 3 cudzoziemców bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na
terytorium Polski.
Źródło: MSW.gov.pl
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Bezpieczeństwo wewnętrzne na topie
szego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego,
które jest istotnym elementem polityki państwa.
Niemalże każda firma i instytucja publiczna posiada w swej strukturze komórkę ds bezpieczeństwa,
w której specjalista w tej dziedzinie jest niezbędny.
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zarządzania kryzysowego możesz znaleźć na stronie www.wszop.edu.pl.

Bezpieczeństwo wewnętrzne staje się jednym z wiodących kierunków studiów jakie wybierają przyszli studenci. Dowodem na to twierdzenie
są dane jakie podają uczelnie rekrutujące na ten
kierunek.

Kierunek ten poleca m.in. Prof. nadzw. dr
hab. inż. Bogdan Kosowski, wykładowca WSZOP,
były dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach, były prorektor ds. dydaktycznych i naukowych Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
Źródło: Portal-Ochrony.pl

Istnieje wiele powodów takie stanu rzeczy,
można tutaj wymienić np. zapewnienie jak najwyż-

Nowe kamery na lotnisku
w Krakowie
Z czterech etapów składał się proces digitalizacji i modernizacji systemu nadzoru wizyjnego
w Kraków Airport. Zastąpi on obecny, analogowy,
który będzie służył jako rezerwowy. Inwestycja pozwoliła na dostosowanie poziomu bezpieczeństwa
pasażerów i personelu do europejskich standardów.
Nowe typy kamer (PTZ) zostały zamontowane na parkingu wielopoziomowym, płycie postojowej lotniska oraz ogrodzeniach. System ten
oparty jest na technologii IP (kamera wysyła obraz
na żywo do komputera). Dzięki temu obraz jest
dostarczany w wysokiej rozdzielczości, niezależnie od pogody oraz pory dnia.
Kolejnym etapem było stworzenie serwerowni, gdzie można gromadzić zapisane pliki.
Digitalizacja pozwoliła zwiększyć możliwości eksploracji archiwum i zarządzania. Udostępniła też
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możliwość tworzenia praktycznie nieograniczonej
liczby stanowisk dozoru dla uprawnionych pracowników.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji tego
projektu. Udało nam się wykorzystać wcześniejsze
inwestycje w ramach systemu analogowego i
wejść o poziom wyżej w cyfrowy system nadzoru,
który oferuje nam niekończące się możliwości na
przyszłość. Ponadto dzięki cyfrowemu systemowi
nadzoru mamy poczucie, że nasi pracownicy i pasażerowie mogą czuć się bezpieczni. Nowe narzędzie pozwala nam na wczesne wykrywanie
incydentów i aktywne reagowanie – mówi Urszula
Podraza, rzecznik prasowy Kraków Airport.
Autor: Dawid Kuciński Źródło: LoveKrakow.pl
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Monitoring wizyjny w przestrzeni
publicznej - konferencja
W środę, 11 września 201 3 r., w Urzędzie
Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 1 7, odbyła
się konferencja na temat "Monitoring wizyjny w
przestrzeni publicznej - aspekty prawne, organizacyjne i techniczne". W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci miast: Płocka, Poznania, Radomia i
Torunia, ale również przedstawiciele uczelni i instytucji rządowych oraz fundacji zajmujących się
szeroko rozumianą problematyką monitoringu. Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta
Poznania.
Zaprezentowane zostały różnorodne rozwiązania prawne, organizacyjne i techniczne w systemach monitoringu wizyjnego na przykładzie
wybranych miast, przy braku oczekiwanych przez
miasta i zapowiadanych przez MSW regulacji prawnych w tym zakresie. Konferencja była też pretekstem do podjęcie samorządowej debaty na temat
kierunków dalszego technicznego rozwoju monitoringu, jego organizacji i uregulowań prawnych.
Tematy:
- Organizacja i zasady funkcjonowania systemu
monitoringu wizyjnego Miasta Poznania, oczekiwania samorządów w zakresie regulacji prawnych
i organizacyjnych, które powinny zostać uregulowane ustawowo - Hieronim Węclewski, dyrektor
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Poznań
- Organizacja i zasady funkcjonowania osiedlowego systemu monitoringu wizyjnego SM Winogrady,
oczekiwania w zakresie przyszłych regulacji prawnych - Paweł Suchorski, Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Winogrady"
- Organizacja i zasady funkcjonowania systemu
monitoringu wizyjnego miasta Płocka - Jan Piątkowski - dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Płock
- Organizacja i zasady funkcjonowania systemu
monitoringu wizyjnego miasta Radomia - Czesław
Gąsiorowski - kierownik Referatu Ochrony i Monitoringu Miasta, Radom
- Organizacja systemu monitoringu wizyjnego mia-
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sta Torunia, pozyskiwanie środków unijnych na realizację zadań - Jerzy Królikowski - z-ca dyrektora
Wydziału Ochrony Ludności, Toruń
- Planowanie i organizacja procesu inwestycyjnego na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego
miasta , pożądane praktyki w świetle obowiązujących przepisów prawa - Waldemar Fiałka, ekspert
niezależny
- Organizacja centrum oglądu, operator i jego
współdziałanie ze służbami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo w mieście jako kluczowe czynniki
decydujące o skuteczności systemu monitoringu
wizyjnego - Przemysław Pierzchała, Specialised
Projects Polska
- Inteligentna analiza obrazu i dźwięku, zaawansowane możliwości techniczne w funkcjonowaniu
systemów monitoringu - stan badań naukowych i
prac eksperymentalnych w tej dziedzinie - dr inż.
Piotr Szczuko, Politechnika Gdańska
- Nowe usługi w monitoringu wizyjnym: wykorzystanie monitoringu do geolokalizacji cyberprzestępców w otwartych sieciach publicznych,
ochrony środowiska, ochrony p/poż., długoterminowa archiwizacja danych z monitoringu w chmurze - Marcin Wolski, Poznańskie Centrum
Superkomputerowo Sieciowe
- Monitoring i bezpieczeństwo w mieście. Prezentacja badań nad bezpieczeństwem w Poznaniu - dr
Andrzej Siatkowski, Centrum Badań Jakości Życia
- Efekty wykorzystania systemów monitoringu wizyjnego - założenia teoretyczne i wyniki badań - dr
Paweł Waszkiewicz, Uniwersytet Warszawski
- Wyzwania regulacyjne w zakresie monitoringu
wizyjnego przestrzeni publicznej miasta - Małgorzata Szumańska, Fundacja Panoptykon
- Funkcjonowanie systemów monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej, w świetle standardów
praw człowieka - Dorota Głowacka, Helsińska
Fundacja Praw Człowieka
- i inne
Źródło: Poznań.pl
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Mini kamery w sklepach
Władze miasta Edynburg w Szkocji pod
wpływem coraz częstszych napadów na małe
sklepiki oraz punkty handlowo-usługowe postanowiły zainwestować w stworzenie systemu składającego się z mini kamer strzegących osoby
posiadające bezpośredni kontakt z klientem.
Kamery monitoringu
wizyjnego podwyższają
bezpieczeństwo w okolicach ich zamontowania zobacz więcej na homelogic.pl. System ten polega na dostarczeniu
sprzedawcom mini kamer
wielkości standardowej pamięci
USB, które instalowane będą na ubraniu bądź na
ciele sprzedawcy. W momencie zaistnienie nietypowej lub groźnej sytuacji sprzedawca za pomocą
jednego przycisku włącza nagrywanie w kamerze.
System kamer jest zaprojektowany tak że

będzie uzupełnieniem istniejącego monitoringu i
innych środków bezpieczeństwa w danym miejscu.
Aktualnie rozwiązanie mini kamer testowane jest przez 1 7 detalistów na północy Edynburga. Wszystkie sklepy uczestniczące w
programie będą musiały posiadać oznakowanie
informujące o możliwości nagrywania
przez kamery CCTV. Inspektor
Mark Rennie, z Drylaw Police
Station, twierdzi iż mini kamery są w stanie powstrzymać prewencyjnie
napastników oraz w przypadku napadu dostarczyć
dowodów dla sądu.
Źródło: Portal-Ochrony.pl

Katalog ochrony osób i mienia

Aktualne w internecie istnieje nie wiele
profesjonalnych katalogów firm skupiających wyłącznie agencję ochrony oraz firmy z zakresu zabezpieczeń technicznych.
Jak przyznaje redaktor naczelnych Portalu-Ochrony.pl Tomasz Grabski – dotychczasowy
katalog znajdujący się na Portalu nie spełniał wymogów klientów oraz redakcji. Wydawnictwo SecPress podjęło decyzje o stworzeniu nowego
profesjonalnego katalogu firm który znajdzie się
pod zupełnie nową domeną www.twojaochrona.eu
co spowoduje iż stanie się on oficjalnym katalogiem wszystkich serwisów grupy SecPress.
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Nowy serwis działa od 6 sierpnia 201 3 i
umożliwia bezpłatną rejestracje wszystkim firmom
z sektora ochrony osób i mienia. Adres www.twojaochrona.eu ma za zadanie zasugerować klientowi iż znajdzie pod nim firmę która zapewni mu
profesjonalną ochronę.
Cele katalogu jest stworzenie miejsca w
sieci, który będzie bazą firm dla potencjalnych
klientów chcących zapewnić sobie bezpieczeństwo.
Źródło: Portal-Ochrony.pl
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UNICARD stosuje standard BACnet
współpracy z systemami PPOŻ, SWiN, oświetlenia
czy HVAC/R.

UNICARD SA został oficjalnie członkiem
Komitetu Standaryzacyjnego 1 35 ASHRAE, międzynarodowej organizacji zajmującej się popularyzacją standardu BACnet®
UNICARD SA od ponad dwudziestu lat
jest liderem na rynku rozwiązań
z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy oraz systemów identyfikacji osób i
zabezpieczeń. Od kilku lat rozwija także konsekwentnie dział
instalacji systemów niskoprądowych. Dział ten specjalizuje się
w instalacjach niskoprądowych
obejmujących zagadnienia z zakresu instalacji teletechnicznych,
systemów bezpieczeństwa oraz
automatyki pożarowej i ich integracji z automatyką budynkową.
Trudno dzisiaj mówić o
nowoczesnych systemach automatyki budynkowej bez standardu BACnet®. BACnet®
(Building Automation and Control
Networks) jest otwartym (publicznym) protokołem
komunikacji umożliwiającym współdziałanie systemów sterowania i monitorowania pochodzących
od różnych producentów. Protokół BACnet® jest
więc niezależny od sprzętu i pozwala na połączenie dowolnych urządzeń od niezależnych producentów w jedną wspólną sieć. Jest on obecnie
powszechnie stosowanym protokołem komunikacyjnym na świecie, przeznaczonym do sieci automatyki budynkowej. Jednym słowem stosowanie
standardu BACnet® w urządzeniach UNICARD
SA pozwala na maksymalną elastyczność i konfigurowalność oraz rozbudowę instalacji przy jednoczesnej redukcji kosztów i gwarancji stabilnej
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Aktualnie UNICARD SA używa standard
BACnet® w sterownikach do systemów kontroli
dostępu. Rozwiązanie będzie prezentowane podczas jedenastej edycji Spotkania Projektantów Instalacji Niskoprądowych – 11 SPIN (25-26
września 201 3 r., Wisła, Hotel STOK****), której
UNICARD SA został Partnerem Technologicznym.
UNICARD SA od ponad dwudziestu lat
jest liderem na rynku rozwiązań z zakresu kontroli

dostępu, rejestracji czasu pracy, systemów identyfikacji osób, zabezpieczeń i integracji z automatyką budynkową. Oferuje usługi konsultingowe,
serwisowe oraz sprzęt i oprogramowanie dopasowane do indywidualnych wymagań klienta. Firma
zatrudnia ok. 1 00 specjalistów w krakowskiej
Centrali UNICARD SA oraz regionalnych Biurach
w Warszawie i Poznaniu. Jej dynamiczny rozwój
pozwala na ciągłe ulepszanie produktów (także
własnej produkcji) oraz poszerzanie oferty. Dzięki
swoim osiągnięciom została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami.
Źródło: www.unicard.pl
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Wejdź na wyższy poziom zarządzania!
programy zostały opracowane w oparciu o
aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy:
1 ) Zarządzanie projektami
2) Zarządzanie organizacjami pomocy społecznej
3) Zarządzanie bezpieczeństwem
4) Produkcja imprez kulturalnych

Wydział Humanistyczno-Społeczny Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od początku roku akademickiego 201 3/201 4
proponuje Ci studia magisterskie (uzupełniające)
na kierunku Zarządzanie.
Skierowane są do wszystkich chcących
pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z tego obszaru w jednej z czterech specjalności, których

To studia przygotowujące do planowania,
organizacji, realizacji i kontroli konkretnych
projektów, w bardzo potrzebujących dobrego
zarządzania dziedzinach. Specjalizacja w zarządzaniu bezpieczeństwem, organizacjami pomocy społecznej czy organizacją imprez
kulturalnych to szansa na ciekawą karierę w rozwojowych branżach. Warto wykorzystać nowe
możliwości i wejść na wyższy poziom zarządzania.
Szczegóły: www.wszop.edu.pl

BOR wraca do budynków rządowych
Od września funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu będą znów ochraniać budynki rządowe informuje "Nasz Dziennik". Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych pytane o te decyzję tłumaczy się
koniecznością ochrony informacji niejawnych.

dostać do swojego gabinetu. Ale nie było nikogo, kto
miałby go wpuścić" - mówi rozmówca gazety.

Bartłomiej Sienkiewicz
zdecydował się na powrót do
koncepcji, zgodnie z którą budynki rządowe będą chronić
funkcjonariusze BOR, a nie prywatni ochroniarze, którzy od kilku miesięcy dbali o
bezpieczeństwo m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
Środowiska i Edukacji Narodowej. Oprócz względów prestiżowych o ich odsunięciu miało przesądzić także kilka wpadek.
Ochroniarze narazili się samemu Radosławowi Sikorskiemu. "Pewnej niedzieli minister pojawił się
późnym wieczorem przed gmachem MSZ, chciał się

Obiekty rządowe powinno
chronić BOR - jako instytucja
państwowa. Chodzi tu przede
wszystkim o kwestię zaufania
- kandydaci na funkcjonariuszy przechodzą gruntowną
weryfikację nie tylko pod kątem sprawnościowym, ale też
osobowym - wyklucza się ich
powiązania ze światem przestępczym. Tego prywatne firmy nie robią - ocenia
pułkownik Andrzej Pawlikowski, szef BOR w latach
2006-2007.
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Nie mniej jednak ochrona osób i mienia zyskuje
coraz bardziej na jakości.

Źródło: PAP
Październik / Listopad 201 3 59

Informacje i wydarzenia

Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów
Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack
Seconet i Partnerzy
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, firma Schrack Seconet Polska we współpracy
z Partnerami projektu: Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 201 3, które odbędą się w dniach: 1 0 – 11
października 201 3, informuje o rozpoczęciu procesu rejestracyjnego. Zgodnie z regułą przyjętą przez
organizatorów w roku ubiegłym, spotkanie będzie
miało charakter przede wszystkim szkoleniowy. W
ciągu dwóch dni specjalistycznych, merytorycznych wykładów połączonych z praktycznymi
warsztatami, uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych
systemów bezpieczeństwa.
Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy odbędą się podobnie jak w roku
ubiegłym w: Windsor Palace Hotel & Conference

Center, Jachranka 75 nad Zalewem Zegrzyńskim
k/Warszawy, 05-1 40 Serock. Początek spotkania
zaplanowano na godz. 09:30 (1 0.1 0.201 3), zakończenie około godziny 1 7:00 (11 .1 0.201 3).
Organizatorzy informują, że rejestracja
uczestników odbywa się wyłącznie online –
wszystkie szczegóły dotyczące spotkania (zaproszenie, plan merytoryczny, plan warsztatów poszczególnych producentów oraz link do rejestracji
online) jest dostępny na stronie: www.schrack-seconet.pl oraz na stronach wszystkich Partnerów
projektu.
Formularze rejestracyjne będą przyjmowane najpóźniej do dnia: 27 września 201 3.
Więcej informacji na: www.schrack-seconet.pl lub
w ulotsce informacyjnej.

Problemy Impela, czy branży?
ma Impel zostały oszukane. Pytanie tylko jak to
jest możliwe aby osoby w księgowości metra nie
zorientowały się, iż jest to oszustwo?

Kilka miesięcy temu firma Impel specjalizująca się m.in. w ochronie osób i mienia wygrała
przetarg na sprzątanie metra w Warszawie na
kwotę 1 8,8 mln zł. Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie wiadomość jaką otrzymało Warszawskie
metro w czerwcu br., która zawierała informacje o
zmianie konta, na które powinien przychodzić
przelew za wykonane usługi. Jak się okazało wiadomość nie była wysłana przez Impel tylko przez
nieznanego oszusta. Niestety w lipcu księgowość
metra Warszawskiego przelała na wskazane-fałszywe konto kwotę 560 tyś złotych.
W ten sposób metro w Warszawie oraz fir-
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Jak ustaliła Gazeta Stołeczna, już wcześniej ktoś podszywał się pod firmę Impel i w podobny sposób wyłudził pieniądze od dwóch
dolnośląskich szpitali. Impel jeszcze w czerwcu
zgłosił sprawę wrocławskiej prokuraturze i ostrzegł
przed fałszerzami wszystkich swoich kontrahentów.
Podobna sytuacja może mieć miejsce w
sektorze ochrony osób i mienia. Każda instytucja
publiczna jak i firma powinny mieć wypracowane
procedury, które uniemożliwiałyby tego typu proceder.
Część personelu ksiegowości metra w
Warszawie już straciło swoje stanowiska.
Źródło: Gazeta Stołeczna
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Praca dla Stewarda
Steward to Członek Służby Informacyjnej
pełniący funkcję opiekuna i przewodnika dla
uczestników imprez na Stadionie. Jego głównym
zadaniem jest zapewnianie naszym gościom korzystanie ze wszystkich oferowanych usług w sposób
komfortowy i bezpieczny. Podczas różnych wydarzeń na Stadionie dla 20 tysięcy widzów będziemy
korzystać z pomocy nawet do 200 Stewardów.
Podczas rekrutacji będziemy brać pod
uwagę czy kandydat w chwili zgłoszenia ma ukończone 1 8 lat, jest niekarany, posiada wysokie zdolności komunikacyjne i dobrą znajomość języka
obcego. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy przy imprezach, obsłudze klienta oraz
dyspozycyjność. Zależy nam, aby na Członków
Służb Informacyjnych zgłaszały się także kobiety.
Kandydaci, którzy spełniają wymagania
zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Następnie wybrane osoby zostaną skierowane na

szkolenie pt.„Stewarding – Najwyższa jakość organizacji imprez”*. Szkolenia będą prowadzone
przez trenerów z doświadczeniem w pracy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po ukończeniu
szkolenia i pomyślnie zdanym egzaminie końcowym, uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu, który upoważni go do pracy jako Członek
Służb Informacyjnych także na innych obiektach w
całej Polsce.
Po ukończeniu szkolenia, każdy Steward
zostanie zarejestrowany w bazie Stewardów Stadionu WKS ZAWISZA Bydgoszcz. Za każdym razem kiedy na Stadionie odbywać się będą
różnego typu wydarzenia Stewardzi będą informowani o możliwość pracy w danym dniu.
Źródło: wskzawisza.pl

Uczniowie skorzystają z obiektów
Wyższej Szkoły Policji
Szczytnie.
Podstawową ideą współpracy jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do zainteresowania i poszerzania wiedzy uczniów z
zakresu prawa, administracji, funkcjonowania Policji, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz rozwijania sprawności fizycznej.
Uczniowie klas policyjnych ze Szczytna
będą mogli poszerzać swoje zainteresowania oraz
zdobywać niezbędne doświadczenie, które przyda
im się jeśli w przyszłości podejmą decyzję o służbie w policji. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
udostępni im swoje obiekty, a wyróżniający się
uczniowie będą mogli uczestniczyć w wybranych
zajęciach akademickich. Jest to efekt porozumienia pomiędzy Komendantem-Rektorem, a dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w
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Porozumienie zakłada współpracę Uczelni
z tzw. klasami policyjnymi poprzez prowadzenie
wybranych zajęć w Zespole Szkół przez wykładowców Wyższej Szkoły Policji, udostępnianie
uczniom obiektów Uczelni w ramach wybranych
lekcji, korzystanie z uczelnianej biblioteki, wspólne
działania promocyjne oraz uczestniczenie wyróżniających się uczniów w wybranych zajęciach
akademickich.
Źródło: MSW.gov.pl
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Informacje i wydarzenia

Partner technologiczny na 11 SPIN
Unicard SA został Partnerem Technologicznym jedenastej, jesiennej edycji Spotkania
Projektantów Instalacji Niskoprądowych – 11 SPIN
(25-26 września 201 3 r., Wisła, Hotel STOK****),
wydarzenia organizowanego przez firmę Lockus
Sp. z o.o. Konferencja ta jest znakomitym miejscem do wymiany doświadczeń i poszerzania sieci
kontaktów w branży niskoprądowej. Podczas imprezy można zapoznać się z ciekawymi przykładami wdrożeń i wziąć udział w merytorycznych
dyskusjach. Panele merytoryczne prowadzone są
przez producentów i dystrybutorów rozwiązań
branżowych, a także niezależnych ekspertów z tematyki między innymi : CCTV, BMS, SAP, KD,
RCP, SSWIN, LAN, PPOŻ.
Proces rejestracji uczestników 11 SPIN
zostanie zautomatyzowany i usprawniony poprzez
zastosowanie rozwiązań Unicard SA. Podczas rejestracji, w pierwszym dniu wydarzenia, uczestnicy
11 SPIN otrzymają karty mikroprocesorowe z zakodowanym indywidualnym numerem. Są to karty

zbliżeniowe wykorzystujące technologię Mifare z
możliwością zapisania na nich dowolnych informacji do 1 kb.
Każdy uczestników otrzyma kartę z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy, a dane te zostaną nadrukowane w ciągu kilku sekund przy
pomocy drukarek kart na kilku stanowiskach rejestracji. Otrzymana karta będzie wykorzystywana
do różnych aktywności podczas 11 SPIN, w tym
m.in. w procesie ankietowania oraz odbioru gadżetów konferencyjnych.
Na stoisku firmy Unicard SA będzie można również sprawdzić funkcjonalność systemów
rejestracji czasu pracy (w tym mobilne rozwiązanie
z wykorzystaniem technologii NFC) czy kontroli
dostępu używając swoją kartę.
Szczegółowe informacje o jedenastej edycji Spotkania Projektantów Instalacji Niskoprądowych znajdują się na: http://spin.lockus.pl

Tworzenie polityki bezpieczeństwa
to udział wielu instytucji
Wspólne działanie klubów, organizatorów
imprez sportowych, Policji, wojewodów, którzy
efektywnie korzystają z uprawnień wynikających z
ustawy o imprezach masowych powoduje, że na
stadionach zaczyna być bezpiecznie - powiedział
Komendant Główny Policji, nadinspektor Marek
Działoszyński w rozmowie ze Sławomirem Jastrzębowskim, reaktorem naczelnym Super
Expressu.

nych zapisów ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych - tych dotyczących bezpieczeństwa w
szczególności - na rozgrywki sportowe niższych lig"

"Tworzenie polityki karnej i polityki bezpieczeństwa, to udział wielu instytucji. Policja jest jednym z trybów - ważnym, który może zapobiegać.
Jeżeli dojdzie już do złamania prawa, doprowadzenia do policji, dalej dosądu, to w sytuacji kiedy
jest wola państwa żeby zrobić z tym porządek, to
wymiar sprawiedliwości powinien się w to wpisać"

"Kibic to ktoś, kto cieszy się ze sportu, z
emocji sportowych, dobrze się bawi, bawi się z innymi, nie przeszkadza innym się bawić. Kibol to
ktoś, kto przychodzi na wydarzenie sportowe nie
po to żeby kibicować, nie po żeby wnosić pozytywne emocje, tylko po to, żeby przeszkadzać, dymić, "zaistnieć" (...)

"Nasz postulat to rozciągnięcie określo-

62 Październik / Listopad 201 3

"Wspólne działanie klubów, organizatorów
imprez sportowych, Policji, wojewodów, którzy
efektywnie korzystają z uprawnień wynikających z
ustawy o imprezach masowych powoduje, że na
stadionach zaczyna być bezpiecznie"

Źródło: Policja.pl

www.safetyandsecurity.pl

