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Szanowni Państwo, 

Czas kiedy otrzymacie Państwo ten numer naszego 

Biuletynu to czas odpoczynku, wyjazdów, relaksu. Pora 

taka skłania do refleksji i przemyśleń. Zachęcam do 

poświęcenia chwili tego wakacyjnego czasu na 

zastanowienie się nad kwestią dalszego funkcjonowania 

Naszego Stowarzyszenia. Mam przeczucie, że warto. 

Tworzymy zespół ludzi, którym na sercu leży dobro branży 

zabezpieczeń technicznych. Jeżeli tak, to wszyscy 

powinniśmy chcieć aby w Naszym Stowarzyszeniu dobrze 

się działo. Dla tego celu powinniśmy być skłonni do 

wytężonej pracy oraz współdziałania w zespole podobnie 

myślących ludzi. 

Zachęcam do pomyślenia o nowych obszarach działania 

POLALARMU, o nowych wyzwaniach, o nowych 

zadaniach, o wszystkim co nowe i nieznane dla Naszego 

Stowarzyszenia. 

Koleżanki i Koledzy zachęcam do udziału w Zjeździe  

i uczestniczeniu w zmianach jakie musimy wspólnie zrobić, 

dla dobra nas Wszystkich, w Naszym Stowarzyszeniu.   

 

- Redaktor Naczelny Biuletynu, Członek Zarządu 

POLALARM 

Artur Bogusz 

 
 
 

Propozycje zmian w statucie POLALARM    

 
 

Szanowni Koledzy, 

Niniejszym poddajemy kolegom pod dyskusję propozycję 

nowego statutu naszego Stowarzyszenia. Zmiany w prawie 

o stowarzyszeniach wymusiły dokonanie zmian 

dotychczasowego statutu. Zmiana ta była także niezbędna 

z uwagi na to, iż jego dotychczasowa wersja daleko 

odbiega od obecnych realiów gospodarczych. 

Zespół kolegów, który opracował załączoną propozycję 

nowego statutu wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie 

oraz dołożył dużych starań aby przygotować ją jak 

najlepiej. Przedkładamy kolegom do dyskusji dokument 

stanowiący spójną całość, kompletny w swoim zamyśle  

i uwzględniający wymagane zmiany formalno-prawne.  

W imieniu zespołu ds. statutu, w imieniu Zarządu, który ten 

zespół powołał oraz jako Przewodniczący Rady 

Stowarzyszenia proszę kolegów o wasze uwagi 

merytoryczne i formalne, ponieważ uchwalenie nowej 

wersji statutu jest warunkiem niezbędnym dalszego 

istnienia i rozwoju naszego stowarzyszenia.  

 

 

 

http://www.polalarm.org/
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Zespół ds. statutu, 

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia ze stycznia 2016 

upoważniono mnie do  utworzenia „zespołu ds. statutu  

i dostosowania zapisów statutu do zmienionej ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach”. Zespół rozpoczął pracę  

w marcu 2016, po zatwierdzeniu składu przez Zarząd 

naszego Stowarzyszenia. W pracach zespołu brali udział 

koledzy: Alojzy Pawelczak, Andrzej Ryczer, Andrzej 

Wójcik, Andrzej Starnawski, Arkadiusz Iwanicki, Arkadiusz 

Milka, Artur Bogusz, Bogdan Tatarowski, Czesław 

Woroszyło, Jacek Szewczyk, Marian Hady, Stefan 

Kopczyński i jako koordynator Witold Strzelecki. Pracę 

zespołu bardzo aktywnie i z zaangażowaniem wspierała 

pani Bożena Gozdowska. 

Zaproponowane zmiany, 

Celem pracy zespołu ds. statutu było oprócz dostosowania 

go do wymogów prawnych, uwzględnienie zmian 

zaistniałych w obecnej rzeczywistości i usunięcie ze statutu 

tych zapisów, które ewentualnie blokowały rozwój 

stowarzyszenia, dodanie zaś takich, które do rozwoju 

powinny się przyczynić. 

Poniżej, odnosząc się do najistotniejszych zmian, pozwolę 

sobie przybliżyć kolegom sposób myślenia którym kierował 

się zespół ds. statutu, formułując jego zapisy w takim a nie 

innym kształcie. 

Ad §1. Zmiany wprowadzone w tym paragrafie choć 

znaczne to służą jedynie celom porządkowym. 

Wprowadzono w nim nową charakterystykę 

osób, które zrzesza stowarzyszenie. Było to 

wymuszone zmianą definicji i charakteru 

zagrożeń, z którymi spotykamy się w obecnej 

rzeczywistości.   

Ad §2. Celem tej zmiany było jeszcze szersze 

otwarcie stowarzyszenia na pracę regionalną  

i uporządkowanie trybu jej organizacji. Nie 

powinniśmy zapominać, że siłą stowarzyszenia 

są jego członkowie a nie wszyscy – na 

szczęście dla siebie - mieszkają w Warszawie. 

Ad §4. Tutaj uznaliśmy, że zmieniające się realia na-

kazują wskazanie możliwości szerzej współ-

pracy stowarzyszenia z innymi organizacjami. 

Ad §7. Paragraf dotyczący celów stowarzyszenia. 

Został zmodyfikowany w taki sposób aby 

odzwierciedlać cele najbardziej aktualne. Oraz, 

co naszym zdaniem jest bardzo istotne, te cele, 

które zdaniem większości kolegów są obecnie 

najważniejsze dla naszych członków. 

Ad §8. Zarówno paragraf 7 jak i 8 są najważniejsze  

w całym statucie. Jednakże o ile cele w pa-

ragrafie 7 zostały zmodyfikowane tylko 

nieznacznie o tyle w paragrafie 8, dotyczącym 

definicji zadań nastąpiły duże zmiany. Dla 

przykładu, zdaniem zespołu, w poprzedniej 

wersji statutu punkt 11 musiał zostać 

zmodyfikowany tak aby nie ograniczać stowa-

rzyszeniu możliwości pozyskiwania środków na 

działalność statutową. Dodatkowo dawny §9 

stracił swój sens gdyż zadania stowarzyszenia 

rozpisane zostały dokładnie w paragrafie 8. 

 

Ad §9. Paragraf ten przyjął brzmienie dawnego 

paragrafu 10. Jednakże, jako istotny uznaliśmy 

zapis o równym traktowaniu wszystkich 

członków stowarzyszenia.  

Ad §10. Ten paragraf – odpowiadający dawnemu para-

grafowi 11 wymagał korekty i uszczegóło-

wienia, tak aby np. członkami zwyczajnymi 

naszego stowarzyszenia nie mogły zostać 

osoby, które weszły w kolizję z prawem. 

Ad §11. W paragrafie tym wprowadzono kilka nowych 

zapisów, które naszym zdaniem podkreśliły 

jego demokratyczny charakter sprecyzowały 

niektóre prawa członków zwyczajnych stowa-

rzyszenia, należne im względem jego władz. 

Określono także na nowo prawa członków 

wspierających. 

Ad §12. Warto kolegom zwrócić uwagę na dużą 

zmianę, która znalazła się w tym paragrafie. 

Oddając należny szacunek i honor naszym 

zasłużonym członkom oraz ceniąc ich wiedzę  

i doświadczenie, zdecydowano się utrzymać 

możliwość nadawania niektórym z nich tytuły 

honorowych przewodniczących oraz hono-

rowego prezesa. Osoby te powinny stanowić 

dla pozostałych kolegów autorytet i wzór do 

naśladowania, nie powinny jednak aktywnie 

brać udziału w głosowaniach organów 

statutowych stowarzyszenia.  

Ad §15. W paragrafie tym zachowano dotychczasową 

strukturę organów stowarzyszenia, zmieniono 

jedynie nazwę „Zjazd” na „Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia”. 

Ad §16. W paragrafie tym znalazła się kolejna istotna 

zmiana. Ponieważ praktyka postępowania 

organów stowarzyszenia pokazała, iż 

dotychczasowe rozwiązanie mogło być różnie 

oceniane z punktu widzenia zasad demokracji 

zespół zdecydował się na wprowadzenie nowej 

zasady. Otóż  prawo głosu Członków Władz 

Stowarzyszenia przy podejmowaniu uchwał lub 

innych decyzji wymagających głosowania 

może być wykonywane wyłącznie osobiście. 

Rozwój technologii komunikacyjnych umożliwia 

takie postępowanie, zachowując prawo 

wszystkich członków organów stowarzyszenia 

do wyrażenia swojej decyzji. 

Ad §22. Paragrafy 22 i 23 dotyczą Rady Stowa-

rzyszenia. Warto zwrócić uwagę kolegów, iż 

zredukowano możliwą liczę członków Rady. 

Podobne zmniejszenie liczby członków 

zaproponowano wobec pozostałych organów 
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stowarzyszenia. Zdaniem zespołu ds. statutu 

wszyscy członkowie stowarzyszenia powinni 

traktować się nawzajem z należytą powagą  

i szacunkiem. Dlatego ograniczenie liczby 

członków władz nie powinno w żaden sposób 

przeszkodzić władzom w ich funkcjonowaniu, 

natomiast powinno istotnie wpłynąć na 

uproszczenie ich pracy.   

Ad §24. Paragrafy od 24 do 26 dotyczą organizacji 

pracy Zarządu. Główną ideą piszących było 

podwyższenie efektywności jego pracy poprzez 

uproszczenie działań oraz opisywane wyżej 

zmniejszenie jego składu. Inną wartą 

zauważenia zmianą jest wprowadzenie 

możliwości wynagradzania członków zarządu, 

przy jednoczesnym podkreśleniu, że jego 

działalność opiera się na pracy społecznej jego 

członków. 

Ad §30. Paragrafy od 30 do 34 dotyczą kwestii 

formalnych i ich nowe wersje w niedużym 

stopniu odbiegają od analogicznych zapisów  

w poprzednim statucie. 

Podziękowanie i prośba, 

Dziękując Zarządowi Stowarzyszenia za zaufanie 

skutkujące powierzeniem niniejszego zadania, jako 

koordynator pracy zespołu chciałbym na ręce wszystkich 

kolegów złożyć moje serdeczne podziękowania za pracę 

na rzecz Stowarzyszenia wszystkim członkom zespołu, 

szczególnie wyróżniając jednak koleżanki i kolegów: 

Arkadiusza Iwanickiego, Artura Bogusza, Bogdana 

Tatarowskiego, Czesława Woroszyło i Bożenę Gozdowską. 

Na koniec, jeszcze raz zachęcam kolegów do zgłaszania 

swoich uwag, zarówno merytorycznych jak i formalnych. 

Statut jest najważniejszym dokumentem charakter-

ryzującym stowarzyszenie i regulującym zasady jego 

działania.  

Aktywność wszystkich członków jest kluczowa dla dobrego 

działania naszego stowarzyszenia, które jest najstarszą w 

Polsce organizacją zrzeszającą specjalistów zabezpieczeń 

technicznych. Mając wspólne cele i działając w podobnych 

realiach biznesowych, możemy pomóc sobie nawzajem. 

Sprawne w działaniu, aktywne i opiniotwórcze ciało, jakim 

ponownie mogłoby być nasze stowarzyszenie, siłą swojego 

oddziaływania może realnie i skutecznie wesprzeć każdego 

swojego członka. 

 

- Koordynator zespołu ds. statutu 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia 

Witold Strzelecki 

  

 

 

 

Aktualne wyzwania POLALARM    

 

 

 

Kończąc prace w ramach 

aktualnego Zarządu 

Stowarzyszenia pragnę 

podziękować wszystkim 

koleżankom i kolegom  

za współpracę oraz 

podzielić się z Wami 

moimi refleksjami 

odnośnie obecnej 

kadencji i przyszłości 

naszego Stowarzyszenia. 

 

Szczególnie chciałbym podziękować za wsparcie Rady 

(Witold Strzelecki) oraz Komisji Rewizyjnej (Andrzej 

Starnawski) w ramach działań zaradczych w Sto-

warzyszeniu oraz w pracach Zarządu w ostatnim okresie. 

Aktualna sytuacja Stowarzyszenia nie jest dobra. Brak 

środków finansowych na dalsze funkcjonowanie. Zarząd 

Stowarzyszenia praktycznie na kolejny miesiąc jest 

zobligowany do szukania środków na przetrwanie. Brak 

płynności finansowej, co stanowi w mojej ocenie główny 

problem na dziś Naszego Stowarzyszenia. Drugi aspekt to 

bardzo skonfliktowane środowisko członków Stowa-

rzyszenia, co w znacznym stopniu utrudnia możliwość 

podejmowania jakichkolwiek działań, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań strategicznych np. mających na 

celu zmianę Statutu Stowarzyszenia. 

Moje szczegółowe spostrzeżenia co do sytuacji w Sto-

warzyszeniu przedstawiam poniżej: 

1. Fatalna sytuacja finansowa Stowarzyszenia.   

Na koncie Stowarzyszenia praktycznie brak 

środków na codzienne funkcjonowania, a na rozwój 

czy działania wyprzedzające nawet brak widoków 

na jakiekolwiek środki. Obserwuję bardzo słabą, 

dotychczas niespotykaną nieskuteczność ściągal-

ności składek członkowskich, co w mojej ocenie 

spowodowało sytuację kryzysową. Widmo braku 

środków na działalność Stowarzyszenia jest w mojej 

ocenie nieuniknione. Wypada tu przytoczyć 

konkrety: stan zadłużenia członków w maju wynosił 

40 000,00 zł.,  a okresy zadłużenia członków 

dochodziły do 2 lat. Dlatego Zarząd podjął decyzję  

o wykreślenie członków zalegających ponad  

6 miesięcy, po wysłaniu upomnienia statutowego.  

Z uwagi na fatalną nieściągalność składek 

pozostaje nadal wysoka składka = 80,00 zł. Jest to 

składka wysoka i powinna ulec obniżeniu  

w następnej kadencji po podjęciu działań 

zmierzających do poprawy dyscypliny płacenia 

składek oraz w zakresie pozyskiwania środków  

w inny sposób. Pomimo ograniczenia kosztów 

działalności w ostatnim okresie (likwidacja etatu, 
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zmiana lokalu) nadal uważam sytuację 

Stowarzyszenia, za kryzysową i liczę jedynie na 

pozytywne rezultaty Zjazdu, a szczególnie wybór 

nowego Zarządu. 

2. Fatalny wynik dochodów z działalności gospo-

darczej Stowarzyszenia. 

W zastraszającym tempie maleje ilość zleceń dla 

Rzeczoznawców Stowarzyszenia. Natomiast te 

prace, które mogły zostać przez Rzeczoznawców 

podjęte, z powodów błędów organizacyjnych po 

stronie zarządzających Biurem Rzeczoznawców nie 

są podejmowane, albo są niewłaściwie realizowane. 

Ewenementem w mojej ocenie jest, że 

Stowarzyszenie prowadzące taką działalność ma 

problemy finansowe. Wnioski są dość oczywiste, 

albo jest źle zarządzane, albo jego członkowie nie 

są w stanie do współpracy i realizacji zadań jakie są 

przed nimi stawiane. 

3. Fatalne prowadzenie organizacji Forum Monito-

ringu. 

Organizowane rokrocznie Forum Monitoringu było 

jednym z ważniejszych wydarzeń organizowanych 

siłami Stowarzyszenia. Przynosiło ono odpowiednie 

środki finansowe oraz było kojarzone w branży 

zabezpieczeń technicznych ze Stowarzyszeniem.  

W obecnym czasie nie dość, że jest organizowane 

na bardzo słabym poziomie, to coraz częściej słyszy 

się głosy, żeby go w ogóle nie organizować.  

W mojej ocenie do głównych mankamentów  

w kwestii organizacji Forum należy zaliczyć: brak 

fachowego systemu naboru członków na Forum 

oraz generalna anemia i apatia w procesie realizacji 

jakichkolwiek wydarzeń w Stowarzyszeniu.  

 

Nie chciałbym skupiać się tylko na narzekaniu, więc 

przedstawię również moje sugestie na przyszłość: 

1. Najważniejszym zadaniem stojącym przed Stowa-

rzyszeniem, a co za tym idzie prze nowymi władza-

mi Stowarzyszenia, które zostaną wybrane na zbli-

żającym się Zjeździe jest pełna konsolidacja środo-

wiska zajmującego się zapewnieniem bezpieczeń-

stwa technicznego w Polsce. Powinniśmy jako śro-

dowisko, a tym samym jako Stowarzyszenie podjąć 

działania mające na celu zbudowanie nowych relacji 

koleżeńskich i mentalnych w ramach, dziś dość 

mocno podzielonego środowiska. Zostawmy za so-

bą nieudane współprace i twórzmy nowe. To powin-

no być hasło nadchodzącego Zjazdu i Stowarzy-

szenia. 

2. Niezbędna jest zmiana Statutu Stowarzyszenia oraz 

wypracowanie nowej strategia działania Stowarzy-

szenia skierowanej na uzyskanie dochodu, co daje 

realną szansę na poprawę sytuacji finansowej i jej 

stabilizację. Nowy Statut zapewni Stowarzyszeniu 

szerszy zakres zadań możliwych do realizacji, w ce-

lu wypracowania wyższego i realnego dochodu, to 

powinien być główny cel ,potem możemy obniżyć 

składki. 

3. Oceniając aktywność nowych członków w sytuacji 

kryzysowej widzę szansę na ich aktywność i ko-

nieczność wyboru ich do nowego Zarządu. W mojej 

ocenie niezbędna jest wymiana pokoleniowa  

w Stowarzyszeniu. Korzystanie z wiedzy i doświad-

czenia kolegów starszych, ale wejście do władz 

Stowarzyszenia zupełnie nowych osób. 

Nowe pomysły i sugestie mające na celu 

poprawienie stanu Stowarzyszenia zgłaszane 

przez  kolegów: Andrzeja Wójcika, Witolda 

Strzeleckiego, Artura Bogusza są słuszne i rokują 

nadzieję na prawidłowe i realne funkcjonowanie 

Stowarzyszenia. Deklarowane wsparcie ze strony 

Bogdana Tatarowskiego zwiększa tą szansę na 

zmianę sytuacji na lepszą i stabilną. W mojej 

ocenie przysłowie mówiące o tym, że zgoda 

buduje, a kłótnia rujnuje ma w przypadku Naszego 

Stowarzyszenia bardzo szerokie zastowanie. 

Reasumując apeluję do Was Wszystkich nie 

myślmy nawet przez moment o likwidacji 

Stowarzyszenia POLALARM, myślmy jak pomóc  

i jak spowodować, żeby Nasze Stowarzyszenie 

zaczęło działać jak za dawnych dobrych czasów. 

Wszyscy poświęciliśmy najpiękniejsze lata swego 

życia budując siłę Stowarzyszenia, i mam nadzieję 

jeszcze wiele dobrych i fajnych lat przed nami. 

Bądźmy razem. 

Serdecznie zachęcam do przybycia 
na nadchodzący Zjazd, życzę owocnych obrad. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
- Jacek Szewczyk 

 

 

POLALARM na SECUREX 2016    

 
 

Stoisko Stowarzyszenia 
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Główna Nagroda Złota Zbroja 

 
 
 

Abloy CLIQ Connect - 
najwyższy standard bezpieczeństwa 
I miejsce w Konkursie „polski Mistrz Techniki 
Alarmowej” w kat. Urządzenia i Systemy Kontroli 
Dostępu 

 

 

 

ASSA ABLOY, światowy lider w dynamicznie rozwi-

jającym się segmencie zabezpieczeń elektromecha-

nicznych, wprowadził do swojej oferty rozwiązanie 

rewolucjonizujące branżę. Nowatorska koncepcja, 

oparta na możliwości zdalnego uaktualniania dostępu 

do kluczy, zwiększa bezpieczeństwo systemu 

otwierającego i zamykającego drzwi.  

 

Przygotowana przez inżynierów ASSA ABLOY aplikacja 

Abloy CLIQ Connect jest jedną z pierwszych tego typu na 

rynku. Rozwiązanie doskonale sprawdza się zarówno  

w małych przedsiębiorstwach, jak i bardzo dużych 

systemach wchodzących w skład infrastruktury 

telekomunikacyjnej czy energetycznej.  

 

Technologia w parze z funkcjonalnością  

Abloy CLIQ Connect powstała przez rozbudowanie funkcji 

elektronicznej kontroli dostępu zintegrowanej z me-

chanicznym zabezpieczeniem – kluczem bazującym na 

platformie Abloy Protec 2. To rewolucyjne połącznie stało 

się gwarantem elastyczności, funkcjonalności i naj-

wyższego poziomu bezpieczeństwa. System ułatwia pracę 

zarówno jego administratorom, jak i pozostałym 

użytkownikom. Ci pierwsi zyskują możliwość nadawania 

lub odbierania uprawnień na kluczu, wprowadzania 

restrykcyjnych czasowych ograniczeń jego ważności oraz 

śledzenia dzienników zdarzeń. Dzięki aplikacji mobilnej, 

użytkownicy posiadający specjalne klucze mogą z kolei 

bezpośrednio ze swojego telefonu, odbierać aktualizacje, 

które natychmiast po nadaniu otwierają zabezpieczone 

przejścia. Aplikacja Abloy CLIQ Connect działa w oparciu  

o wykorzystanie w kluczach modułów BLE (Bluetooth Low 

Energy), których wyznacznikiem jest mały pobór mocy oraz 

szybki dostęp do danych. Technologia od ASSA ABLOY 

współgra z najpopularniejszymi systemami Android, iOS 

8.0 lub późniejszymi, a korzystać można z niej za 

pośrednictwem smartfonu, iPoda iPod toucha. 

 

 

 

Aplikacja przyszłości 

Abloy CLIQ Connect to rozwiązanie stworzone  

z myślą o miejscach, w których poziom bezpieczeństwa 

musi być nieprzerwanie najwyższy, np. w branży 

wodociągowej, energetycznej czy telekomunikacyjnej. 

Infrastruktura i kluczowe obiekty wchodzące w ich skład są 

często, ze względu na swoje położenie, narażone na ataki 

zorganizowanych grup przestępczych, sabotażu czy akty 

wandalizmu. Luki w systemach bezpieczeństwa tych miejsc 

mogą wiązać się z ogromnymi zniszczeniami, stratami 

finansowymi, a nawet niebezpieczeństwem dla dużych 

grup osób. Aplikacja stworzona przez ASSA ABLOY 
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sprawdza się także w mniejszych systemach, takich jak 

budynki użyteczności publicznej, np. szpitale czy 

uniwersytety. Kiedy podstawowe zabezpieczenia takie jak 

kontrolowany dostęp personelu i izolacja sprzętu przed 

nieuprawnionymi osobami nie zdają egzaminu  

rozwiązaniem jest Abloy CLIQ Connect. System pozwala 

sprawnie zarządzać kluczami i monitorować ich 

użytkowanie, dzięki czemu codzienne operacje przebiegają 

płynnie i bezproblemowo.  

Zyskując na popularności 

Abloy CLIQ Connect to rozwiązanie, które mimo swojej 

krótkiej obecności na rynku szybko zdobyło uznanie 

ekspertów z branży w kraju i za granicą. Dowodem na to  

są liczne wyróżnienia, w tym m.in.: Złoty Medal MTP 2016, 

I miejsce w konkursie „Polski Mistrz Techniki Alarmowej 

2016” Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „POLALARM”  

w kategorii „Urządzenia i Systemy Kontroli Dostępu”, także 

główna nagroda w kategorii „Kontrola Dostępu” podczas 

Safety & Security Asia 2016. 

 

 Bezprzewodowy system alarmowy Pitbull firmy Eldes 
- ICS Polska 
I miejsce w Konkursie Polski Mistrz Techniki 
Alarmowej w kat. Inne Innowacyjne Urządzenia  
i Systemy Technicznej Ochrony oraz Wspomagające 
Ochronę Fizyczną 

 

ICS Polska otrzymała I miejsce i tytuł ‘Polski Mistrz 

Techniki Alarmowej 2016’ za bezprzewodowy system 

alarmowy Pitbull firmy Eldes oraz wyróżnienia w dwóch 

kategoriach za innowacyjny system videoweryfikacji 

PARADOX INSIGHT w tegorocznym konkursie 

organizowanym przez Stowarzyszenie POLALARM. 

Pierwsze miejsce otrzymał bezprzewodowy zestaw 

alarmowy Pitbull. System ten wyróżnia się prostotą 

montażu i niespotykanym połączeniem kilku elementów  

w jednym urządzeniu – bezprzewodowa centralka 

alarmowa, czujnik ruchu i moduł GSM/GPRS umieszczone 

są w jednej obudowie wyglądającej jak zwykły czujnik PIR. 

Zestaw zawiera również drugi czujnik ruchu, kontaktron, 

wewnętrzną syrenę  oraz klawiaturę, wszystkie te elementy 

komunikują się z centralką drogą radiową. Zasilania 

sieciowego wymaga tylko centralka, pozostałe elementy 

zasilane są ze zwykłych baterii alkalicznych. Montaż 

systemu sprowadza się do włożenia karty SIM, podłączenia 

zasilacza do centralki oraz przytwierdzenia urządzeń do 

ścian w odpowiednich miejscach. Moduł GSM/GPRS może 

wysyłać raporty do Stacji Monitoringu drogą telefoniczną  

w formacie ContactID, jeśli Stacja Monitoringu oparta jest  

o program Kronos, raportowanie może być realizowane 

poprzez GPRS. Niezależnie od tego system może wysyłać 

do użytkownika wiadomości SMS oraz wykonywać 

połączenie telefoniczne z podsłuchem pomieszczenia. 

Sterowanie systemem może być realizowane  

z klawiatury oraz zdalnie, poprzez wiadomości SMS,  

z użyciem przeglądarki internetowej i z aplikacji na 

urządzeniu mobilnym. Aplikacja przeznaczona jest do 

urządzeń z systemem Android i pozwala na zarządzanie 

wieloma centralami Pitbull.  Producent udostępnia 

darmowo serwer typu „Cloud”, po rejestracji systemu na 

serwerze aplikacja mobilna może nawiązać z nim 

połączenie nawet wtedy, gdy karta SIM nie posiada 

zewnętrznego adresu IP. Oprócz funkcji alarmowej, system 

Pitbull może monitorować temperaturę w pomieszczeniach 

– większość urządzeń posiada wbudowany czujnik 

temperatury, która może być wyświetlana w aplikacji 

mobilnej oraz przeglądarce internetowej. 

Prostota montażu i konfiguracji systemu sprawia, że nadaje 

się on szczególnie do aplikacji, w których system często 

zmienia swoją lokalizację, np. dla osób często 

zmieniających miejsce zamieszkania, oraz do małych 

instalacji, które użytkownik chciałby wykonać samodzielnie 

(domki letniskowe, działki). Połączenie czujnika, 

bezprzewodowej centrali i modułu GSM/GPRS w jednym 

urządzeniu sprawia, że system staje się ciekawym 

rozwiązaniem w aplikacjach nietypowych, takich jak np. 

ochrona jachtów, przyczep kempingowych, kontenerów na 

placu budowy itp. 

Wyróżniony w konkursie system Paradox Insight stanowi 

ciekawe połączenie systemu alarmowego  

z systemem kamer IP. Należy podkreślić, że nie jest to 

klasyczny system monitoringu wizyjnego (nie ma 

możliwości ciągłej rejestracji obrazu), zadaniem kamer IP 

jest umożliwienie Stacji Monitoringu oraz użytkownikowi 

wizyjnej weryfikacji przyczyn powstałego alarmu. Dzięki 

wizyjnej weryfikacji alarmu w wielu przypadkach można 

określić, czy przyczyną alarmu było wtargnięcie intruza, czy 

też powstał on z innego powodu i nie ma potrzeby 

podejmowania interwencji. Głównym elementem systemu 

jest czujnik ruchu z zabudowaną w nim kamerą IP  

o rozdzielczości 720p z oświetlaczem podczerwieni  

i mikrofonem. W zależności od sposobu zaprogramowania, 

w przypadku alarmu kamera zaczyna rejestrację obrazu 

oraz może wysłać 10 klatek obrazu z chwili alarmu na 

adres e-mail użytkownika oraz Stacji Monitoringu. 

Użytkownik/Administrator może w każdej chwili uzyskać 

podgląd na żywo na swoim telefonie (wideo i audio), 

natomiast pozostali użytkownicy, w zależności od 

nadanych im uprawnień mogą mieć dostęp do podglądu 

zawsze lub tylko w stanie alarmu. Stacja Monitoringu 

otrzymuje materiał wideo tylko w chwili alarmu oraz może 

mieć dostęp do podglądu na żywo przez 15 minut od jego 

wystąpienia. Aplikacja mobilna oprócz podglądu na żywo 

umożliwia również wyszukiwanie i odtwarzanie zapisanych 

nagrań, przeglądanie historii zdarzeń oraz sterowanie 

systemem (uzbrajanie i rozbrajanie), dodatkowo w aplikacji 

znajduje się przycisk „Panic” umożliwiający ręczne 

wywołanie alarmu.  W jednym systemie może być do  

8 czujników z kamerami IP podłączonych do centrali 

EVOHD.  Okablowanie systemu realizowane jest przy 

użyciu przewodów LAN CAT5 – osiem żył przewodu 

umożliwia transmisję danych z kamery IP oraz zasilanie  

i cyfrową komunikację urządzenia z centralą alarmową, nie 

ma zatem potrzeby wykonywania dwóch niezależnych 

okablowań do systemu alarmowego i kamer. Centrala 

EVOHD może zostać rozbudowana do 192 linii 
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alarmowych, które mogą być podzielone na 8 partycji.  

W oparciu o tą centralę można zbudować rozległy system 

alarmowy uzupełniony o zintegrowaną kontrolę dostępu (do 

32 drzwi). Oprócz modułów rozszerzeń linii i wyjść 

programowalnych oraz zasilaczy systemowych, centrala 

obsługuje również czujniki adresowalne podłączane do 

magistrali systemowej, której maksymalna długość wynosi 

900 metrów. Parametry pracy czujników z kamerami HD77 

oraz pozostałych czujników adresowalnych mogą być 

programowane za pomocą komputera, również zdalnie 

poprzez Internet.  

 

 

Bezpieczeństwo z systemem Vision BMS – 

Laureat SPECJALNEGO WYRÓŻNIENIA   

w Konkursie „Polski Mistrz Techniki Alarmowej” 

  
Bezpieczeństwo z systemem Vision BMS 

Jednym ze zdobywców specjalnego wyróżnienia w te-

gorocznym konkursie „Polski Mistrz Techniki 

Alarmowej 2016” im. Włodzimierza Kuczkowskiego  

w kategorii Zintegrowane Systemy Sygnalizacji 

Zagrożeń jest firma APA Group. APA to prekursor i 

światowy lider na rynku technologii BMS(Building 

Management System).  Firma stworzyła pierwszy polski 

system zintegrowanego sterowania inteligentnym 

budynkiem – System Vision BMS.  

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych zagadnień 

dla użytkowników wszelkiego rodzaju budynków. Zarówno 

nasz dom, miejsce pracy, jak i na przykład obiekty rozrywki 

muszą przede wszystkim gwarantować bezpieczeństwo, 

dopiero później liczą się estetyka, wygoda i przyjemność. 

Wyróżniony system Vision BMS, dzięki najwyższej klasie 

wdrażanych zabezpieczeń, zapewnia niezawodność  

w alarmowaniu o zagrożeniach i ułatwia zapobieganie im. 

Scentralizowane, połączone ze sobą rozwiązania umożliw-

wiają wczesne wykrycie zagrożeń i zaalarmowanie o nich, 

a przede wszystkim ograniczają ryzyko wystąpienia wielu  

z nich. Profesjonalizm i kompleksowe podejście do 

technologii specjalistów APA Group sprawiły, że Vision 

BMS jest nie tylko fachowym systemem bezpieczeństwa, 

ale także wygodnym, łatwym w obsłudze i przejrzystym 

narzędziem do podnoszenia poziomu życia ludzi w ich 

najbliższym otoczeniu i poprawy ich warunków pracy. 

Centralizacja 

Siła systemu Vision BMS polega przede wszystkim na jego 

centralizacji, a więc stworzeniu możliwości komplek-

sowego, zintegrowanego zarządzania wszystkimi 

elementami, sprzętami i instalacjami w budynku. Tylko 

całościowa kontrola zapewnia skuteczne wykrywanie 

zagrożeń, zapobieganie im i ogólne zwiększanie poziomu 

bezpieczeństwa. System opracowany przez APA Group 

łączy wiele podsystemów w jedno niezawodne narzędzie.  

To szczególna zaleta przy specjalistycznych i precyzyjnych 

obszarach produkcyjnych, takich jak na przykład przemysł 

silnikowy. Vision BMS czuwa nad bezpieczeństwem 

poprawności procesu produkcyjnego w zakładzie 

wytwarzającym części systemów sterujących m.in.  

w pompach paliwowych czy silnikach lotniczych. Dzięki 

wykorzystaniu zaawansowanej analizy danych informacje 

dotyczące produkcji przetwarzane są w takim tempie, które 

pozwala na podjęcie działań prewencyjnych i uchronienie 

maszyn przed awarią. Sygnały dotyczące kwestii takich jak 

wzrost temperatury wody lub zużycia energii są  

w niezwykle szybkim tempie przekazywane do Kontrolera 

Jakości, który może uchronić proces produkcyjny przez 

błędami lub niepowodzeniem.  

Spersonalizowanie zabezpieczeń 

System BMS charakteryzuje się elastycznością  

i możliwością spełniania indywidualnych potrzeb. Jest to 

możliwe choćby dzięki łatwemu dostosowywaniu interfejsu. 

Widok stanowi zdefiniowany i spersonalizowany układ 

okien. Każdy odbiorca może posiadać własny zestaw 

widoków i otrzymywać tylko interesujące go informacje. To 

szczególnie przydatna funkcja np. dla rodzin z dziećmi lub 

w przypadku budynków posiadających wielu użytkowników. 

Poza tym jednak APA spełnia indywidualne życzenia 

swoich klientów. Przykładem takiego rozwiązania jest 

wdrożenie dla inwestora, pracującego na rejsach dużymi 

statkami. Częste przebywanie poza domem szczególnie 

uwrażliwiło go na kwestie bezpieczeństwa. APA Group 

zrealizowała dla niego dodatkowe zabezpieczenie 

otwierania bramy wjazdowej – hasło pozwalające na 

otwarcie bramy jest generowane przez system w czasie 

rzeczywistym z wykorzystaniem bieżących informacji,  

a dzięki temu codziennie jest inne.  

Zapobieganie i przeciwdziałanie 

System Vision BMS spełnia funkcję zaawansowanego 

systemu alarmowego. Osoby przebywające w budynku 

zostają poinformowane o wszelkiego rodzaju zaistniałych 

zagrożeniach: wybuchu pożaru, ulatnianiu się gazu, tlenku 

węgla lub wycieku wody za pomocą specjalnych 

komunikatów głosowych. Określą one rodzaj 

niebezpieczeństwa oraz jego lokalizację. Vision BMS 

automatycznie dostosowuje środki przeciwdziałania 

zagrożeniu, na przykład odcina dopływ gazu oraz wody, 

uruchamia lub wyłącza wentylację, w razie pożaru włącza 

oświetlenie wyznaczające drogę ewakuacyjną. Przede 

wszystkim jednak spełnia funkcję prewencyjną i w maksy-

malnym stopniu zapobiega wystąpieniu usterek. Z takich 

możliwości systemu skorzystał jeden z dostawców 

zintegrowanych usług logistycznych. Serwerownia przed-

siębiorstwa została wyposażona w profesjonalne zabez-

pieczenia przed zalaniem oraz przegrzaniem, na które jest 

szczególnie narażona. Ponadto zastosowano rozwiązania 

ograniczające dostęp do serwerowni, eliminując dzięki 

temu dodatkowe zagrożenia. 

Więcej informacji na: www.apagroup.info 

- Katarzyna Małek 

http://www.apagroup.info/
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Aktywny system odgromowy INDELEC PREVECTRON 
LCS Lightning Control Systems Sp. z o.o. 
Wyróżnienie w Konkursie Polski Mistrz Techniki 
Alarmowej w kat. Inne Innowacyjne Urządzenia   
i Systemy Technicznej Ochrony oraz Wspomagające 
Ochronę Fizyczną 

 

  

Firma Indelec której autoryzowanym partnerem na rynku 

Polskim jest LCS Lightning Control Systems Sp. z o.o., 

istnieje od 60 - ciu lat. 

Jest światowym liderem w dziedzinie ochrony odgromowej 

ludzi, obiektów budowlanych i terenów przyległych do tych 

obiektów. 

Jest jedyną firmą, która testuje swoje produkty w wa-

runkach naturalnych, oraz w laboratoriach wysokich 

napięć.  

Dzięki instalacjom wykonywanym na całym świecie Firma 

Indelec produkuje głowice dostosowane do  różnych 

warunków klimatycznych.  

Indelec posiada czynne pola testowe w Stanach 

Zjednoczonych, Brazylii, Indonezji, oraz Japonii, które 

zlokalizowane są w strefach bardzo dużego nasilenia 

burzowego. Głowice poddawane są faktycznym 

wyładowaniom atmosferycznym. Taki empiryczny sposób 

badań pozwala na stałe podnoszenie jakości wyrobów  

i eliminowanie nieporządanych zjawisk. 

 Problem wyładowań atmosferycznych. 

Na świecie każdego dnia dochodzi do wyładowań atmosfe-

rycznych i uderzeń pioruna w człowieka. Statystycy obliczy-

li, że w ciągu sekundy powstaje w atmosferze Ziemi ok. 

100 piorunów. Naukowcy sprawili, że jesteśmy w stanie 

kontrolować uderzenie pioruna dzięki zastosowaniu aktyw-

nego systemu odgromowego w ramach stworzenia bez-

piecznej strefy nazwanej programem “Parasol”. Przeciętny 

piorun niesie ładunek elektryczny rzędu 20 000 A/s, a już 

ładunek powyżej 20 mA/s zatrzymuje pracę mięśni piersio-

wych w tym akcje serca. Piorun uderza nawet do 50 km od 

chmur burzowych, dlatego funkcjonuje powiedzenie, że 

"uderzył grom z jasnego nieba". W sensie technicznych 

błyskawica nie ma temperatury – jest ruchem ładunków 

elektrycznych. Jednak otaczające ją powietrze zamienia się 

w plazmę – bo temperatura do którego się ono rozgrzewa, 

osiąga 27 tys. st.°C czyli 4 x więcej niż powierzchnia Słoń-

ca (5500 st. °C). Taka temperatura powoduje eksplozje, 

pożary i oparzenia skóry a nawet śmierć. 

Do niedawna jedynym zabezpieczeniem przed uderzeniem 

pioruna były klasyczne instalacje odgromowe (pioruno-

chrony), archaiczne rozwiązanie z  XVIII wieku. 

 Rozwiązanie problemu: 

Indlec to aktywny system odgromowy XXI wieku chroni cały 

obszar - człowieka, jego życie, zdrowie i mienie przed wy-

ładowaniami atmosferycznymi. Urządzenie jest certyfiko-

wane według najnowszych standardów ESEAT i zgodne  

z wymogami rozszerzonej normy NFC 17-102 ratyfikowa-

nej z normą EN 62-305. 

Posiadane referencje z całego świata podkreślają skutecz-

ność i wyjątkowe możliwości tego rozwiązania. 

 SYSTEM JEST W PONAD 80 KRAJACH  

i OBEJMUJE PONAD 100 000 INSTALACJI, 

UDOSKONALANY OD PONAD 60 LAT !!! 

 System chroni takie obiekty na całym świecie jak: 

Górę Akropol w Grecji. 

Paryską Katedrę Notre Dame we Francji. 

Nowojorski Stadion „Gigantów” w USA.  

Most Tower of London w Wielkiej Brytanii. 

Stacje paliw ESSO i Shell we Francji.  

Stacje szybkiej kolei francuskiej TGV. 

Park technologiczny o powierzchni 84ha w Rzeszo-

wie(Dworzysko)POLSKA. 

Farmę elektrowni wiatrowych - Nada chi w Japonii. 

Lotniska międzynarodowe w Roissy, Lille, Lyon we Francji. 

Stadiony w Korei i Japonii na mistrzostwach 2002 r.  

FIFA rekomendowała system do ochrony stadionów. 

 Zalety Systemu: 

Aktywny system odgromowy Indelec chroni ludzi na otwar-

tej przestrzeni przed rażeniem pioruna!  

Zabezpiecza obszar przed uderzeniem pioruna, w formie 

„parasola” chroni wszystkie osoby, obiekty, całą infrastruk-

turę.      

Umożliwia odsuniecie wyładowania atmosferyczne-

go(indukującego się pola elektromagnetycznego) od czło-

wieka czy obiektu, chroni przed uszkodzeniem i zakłóce-

niem pracy instalacji elektrycznych i urządzeń elektronicz-

nych, systemów transmisji danych , data center, systemów 

odpowiadających za procesy technologiczne na liniach 

produkcyjnych, systemy BMS, SAP, CCTV. 

Aktywny system odgromowy Indelec działa bez zasilania, 

wykorzystuje naturalne warunki (elektrostatykę , wzajemne 

oddziaływanie ciał (np. cząsteczek) posiadających ładunek 

elektryczny). 

Aktywny system odgromowy Indelec jest wielokrotnego 

użycia. 

Mobilny - prosty w demontażu i instalacji w innej lokalizacji.  

Zastępujące instalacje odgromowe (piorunochrony) lub je 

uzupełnia.  

Jedno urządzenie systemu Indelec chroni obszar o po-

wierzchni do 3,5 ha. 

Indelec to technologia XXI w - 100% skuteczność działania.  

Aktywny system odgromowy Indelec jest rozwiązaniem 

systemowym dla całego Kraju umożliwia stworzenie „bez-

piecznych stref” nazwanych programem “Parasol” w zurba-

nizowanych - newralgicznych obszarach, parkach, otwar-

tych terenach : kortach tenisowych, polach golfowych bo-

iskach i stadionach sportowych . To nowatorskie rozwiąza-

nie zapewnia mieszkańcom i obiektom skuteczną ochronę 
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przed wyładowaniami atmosferycznymi, a co za tym idzie 

ich niebezpiecznymi dla zdrowia i życia skutkami. 

 

 Kaseta na klucze awaryjne (KKA) = Kaseta straży 

pożarnej (KSP) 

Wyróżnienie w Konkursie Polski Mistrz Techniki 

Alarmowej 2016 w kat. Urządzenia i Systemy 

Sygnalizacji Pożaru 

 

 

Ryc. 1. KKA/KSP z otwartymi drzwiami zewnętrznymi 

Całkiem niedawno na krajowym rynku zabezpieczeń poja-

wił się wyrób, którego głównym, o ile nie jedynym, zada-

niem jest ułatwić dostęp do obiektu służbom ratowniczym, 

w sytuacjach awaryjnych, np. w razie pożaru. Wyrób - przy 

pewnych modyfikacjach sprzętowych i programowych - 

jakkolwiek znany i stosowany w systemach zabezpieczenia 

w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych 

od dość dawna, jest w Polsce wyrobem szokująco 

nieznanym i - co za tym idzie - w ogóle niestosowanym. 

Wynika to z pewnością nie tylko z pewnego zacofania 

technicznego w stosunku do krajów wiodących, ale jak się 

wydaje - przede wszystkim z ograniczonego zaufania 

rodaków do techniki, która w razie gdyby coś miało pójść 

nie tak, narazi na szwank nasze mienie i to za naszym 

przyzwoleniem. 

Uwaga: Pojęcie klucze do obiektu jest dość umowne  

i raczej wynikające z tradycji. Przy dzisiejszej technice 

i technologii ochrony obiektu (i działalności) będą to raczej 

karty, chipy, breloki itp., co nie oznacza oczywiście, że 

klasycznych kluczy już się nie spotka. 

Ale po kolei; dla zrozumienia istoty zagadnienia trzeba by 

odpowiedzieć sobie na kilka pytań, a mianowicie: 

 Co to takiego kaseta na klucze awaryjne (KKA), czy też 

inaczej kaseta straży pożarnej (KSP)? 

 Jakie są jej zadania? 

 Jak działa? 

 Gdzie stosować i jak? 

 Gdzie kupić? 

 Jakie i jak zachować środki ostrożności. 

Zadania kasety na klucze awaryjne 

W niektórych sytuacjach pożądane jest, aby klucz, taki jak 

klucz do drzwi wejściowych do domu był dostępny 

bezpośrednio na miejscu i to nawet jeśli właściciel 

domu/obiektu jest nieobecny. Jest to szczególnie istotne, 

gdy w razie potrzeby (na przykład w razie pożaru), służby 

ratownicze zechcą i muszą mieć możliwość wejścia do 

budynku. Oczywiście nie jest to kwestia pozostawienia 

klucza "pod wycieraczką" lub "u sąsiada". 

Właśnie w takiej sytuacji, przysłowiową „wycieraczkę” lub 

„sąsiadkę” zastąpić ma i zastępuje urządzenie (a raczej 

system) zwane tutaj kasetą na klucze awaryjne (KKA) 

i/lub też kasetą straży pożarnej (KSP). 

Tu kilka słów wyjaśnienia: Autor stosuje zamiennie owe 

pojęcia (KKA=KSP), choć raczej to pierwsze wydaje się 

właściwe. Źródło tego bije z historii urządzenia. Mianowicie, 

to co dziś jest określane jako kaseta na klucze awaryjne 

zwykło się nazywać kasetą na klucze (dla) straży pożarnej 

(pojęcie pochodzi z Niemiec: „Feuerwehrschlüsselkasten - 

FSK”, a następnie „Feuerwehrschlüsseldepot - FSD”). 

Nazwa została zmodyfikowana ze względu na inne 

możliwe zastosowania, na przykład w zakresie działalności 

firm usługowych, serwisowych, weryfikacji alarmu na 

miejscu przez firmy ochroniarskie itp. itd. W krajach 

zachodnich już nie tylko straż pożarna (choć ta najczęściej) 

żąda bezzwłocznego dostępu do obiektu, ale i inne służby, 

nawet przedsiębiorstwa wywożące śmieci, bo i po co takim 

mało znaczącym problemem zaprzątać głowę 

przedsiębiorcy, czy właściciela posesji. 

Wracając jednak do problemu. Kaseta na klucze awaryjne, 

czy też kaseta na klucze dla straży pożarnej, oferuje 

możliwość pozostawienia weń klucza, gdzie jest łatwo 

dostępny dla uprawnionych osób trzecich, przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osobom 

nieupoważnionym. Dlatego też kaseta na klucze musi być 

równie dobrze zabezpieczona przeciwwłamaniowo, jak 

rzeczywiście chroniony obiekt - a może nawet lepiej. O tym 

jednak później. 

Dostępność kluczy do obiektu sprawia, że straż pożarna 

nie musi użyć siły, aby w razie potrzeby uzyskać doń 

dostęp. Wejście siłowe prawie zawsze skutkuje znacznymi 

szkodami i jest szczególnie irytujące, gdy „pożar” okazuje 

się być fałszywym alarmem. Powstałe szkody nie są 

pokrywane przez straż pożarną. 

Pytanie „co to jest KKA/KSP?” można skonkludować 

następująco: jest to sejf do przechowywania kluczy do 

obiektu, z których można skorzystać w czasie nieobecności 

właściciela obiektu, przy czym sejf ten zamontowany jest 

na zewnątrz obiektu, a mają do niego dostęp uprawnione 

podmioty. Jak zabezpieczone i realizowane są te 

uprawnienia - poniżej. 

Zasada działania kasety na klucze awaryjne 

Kaseta na klucze awaryjne to skrzynka (sejf) całkowicie 

wbudowana w ściany budynku i zabezpieczona przed 

rozwierceniem ze wszystkich stron. 

Klucze przechowywane w kasecie, mogą umożliwiać 

dostęp również do obszarów istotnych z punktu widzenia 

bezpieczeństwa (ochrona mienia). W celu skutecznego 

wykrycia jakiejkolwiek próby nieautoryzowanego dostępu, 

przewidziane są środki monitorujące. Kaseta jest 

podłączona zarówno do systemu sygnalizacji pożarowej  

(SSP)  jak i systemu sygnalizacji włamaniowej
1
 (SSW). 

Najprościej zasadę działania KKW/KSP można objaśnić 

posługując się schematem jak poniżej (ryc. 2). 

                                                 

 
1
 Najczęściej chodzi tu o system sygnalizacji włamania  

i napadu (SSWiN), jednak ponieważ tutaj wykorzystywana 
jest w zasadzie jedynie funkcja przeciwwłamaniowa, dalej - 
ze względów praktycznych - będzie stosowany tylko ten 
termin i skrót SSW. 
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Ryc. 2. Zasada działania (systemu) KKA/KSP 

 

Wspomniany wyżej wysoki stopień bezpieczeństwa 
uzyskuje się poprzez połączenie różnych zasad ochrony. 
Dostęp do wnętrza kasety na klucze awaryjne możliwy jest 
po sekwencyjnym otwarciu dwóch „mocnych” drzwi. 

Drzwi zewnętrzne są zablokowane elektromechanicznie. 
Można je otworzyć tylko wtedy, gdy wcześniej ich blokada 
zostanie zwolniona przez system sygnalizacji pożarowej 
(SSP), na przykład przy alarmie pożarowym

2
. 

Uwaga: Alternatywnie, wyłącznie straż pożarna może 
otworzyć drzwi ręcznie za pomocą [specjalnego] 
wyzwalacza

3
. Za pomocą tego wyzwalacza 

generuje się ‘ręcznie’ alarm pożarowy. 
Odblokowuje to drzwi zewnętrzne kasety na 
klucze. Do uruchomienia wyzwalacza niezbędny 

                                                 

 
2
 Najczęściej odbywa się to przy tzw. alarmie pożarowym 

2. stopnia. 
3
 Można do tego celu wykorzystać odpowiednio zabezpie-

czony ręczny ostrzegacz pożarowy, zwany popularnie 
‘ropem’. W Polsce takie rozwiązanie jak dotychczas nie jest 
stosowane. 

jest klucz, który jest w posiadaniu wyłącznie 
straży pożarnej. 

Drzwi zewnętrzne mogą być i są monitorowane przez 
system przeciwwłamaniowy chroniący obiekt, w uzu-
pełnieniu do środków opisanych wyżej. 

Gdy drzwi zewnętrzne zostaną odblokowane, klawiatura
4
, 

któraukazuje się po ich otwarciu (patrzy ryc. 1 i 4), będzie 
użyta do otwarcia drzwi wewnętrznych i uzyskania dostępu 
do klucza(-y) do obiektu. 

Do otwarcia drzwi wewnętrznych KKA/KSP konieczne jest 
wprowadzenie (np. przez dowódcę zastępu PSP, 
przybyłego na miejsce akcji) jednorazowego kodu, 
generowanego w specjalnym programie na żądanie 
dyżurnego Stanowiska Kierowania (SK) Państwowej Straży 
Pożarnej (PSP), właściwego terytorialnie dla obiektu,  
w którym zainstalowana jest KKA/KSP; patrz ryc. 3. 

                                                 

 
4
 Alternatywnie, do tego celu może posłużyć klucz, który 

jest w posiadaniu wyłącznie straży pożarnej. Takie rozwią-
zanie stosuje się np. w Niemczech. 

Drzwi zewnętrzne KSP 
Próba otwarcia 

Alarm pożarowy 
Zainicjowany przez 

czujki pożarowe 

SSW 
Sygnalizacja/Komunikat: 
„Nieuprawniony dostęp” 

Dozorowanie 

Wyzwolenie 
- Sygnalizatora 
- Wyzwalacza 

Drzwi zewnętrzne KSP 
Zwolnienie blokady 

elektromagnetycznej 

Drzwi wewnętrzne KSP 
Otwarcie z użyciem 

klawiatury i kodu 

SSW 
Sygnalizacja/Komunikat: 

„Uprawniony dostęp” 

Klucz do obiektu 
Wyjęcie i otwarcie 
drzwi do obiektu 

SSW 
Sygnalizacja/Komunikat: 

„Klucz n do obiektu wyjęty” 
Drzwi wewnętrzne KSP 
Zablokowane przez SSP 

do chwili odwieszenia 
klucza(-y) 
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Ryc. 3. Fragment okna programu generowania kodu. 

 

Program ten (np. KSP_KeyGen WATRA v.2.0.1) jest 

dostarczany i uruchamiany w SK PSP - po podpisaniu 

odpowiednich umów cywilno-prawnych - przez dostawcę 

kasety, oczywiście wraz z kasetą do użytkownika obiektu 

chronionego. 

Uwaga: Konstrukcja KKA/KSP umożliwiają 

przechowywanie do trzech kluczy. Jeśli w 

kasecie będzie się przechowywać więcej kluczy, 

bez wydzielonego, osobnego miejsca na każdy 

klucz (np. monitorowana wkładka cylindryczna), 

klucze powinny być nierozerwalnie ze sobą 

spięte. 

Pozostałe informacje w tym zakresie są objęte tajemnicą 

służbową i handlową. 

Na ryc. 4 pokazano KKA/KSP z zamkniętymi drzwiami 

zewnętrznymi, na ryc. 1. - z otwartymi drzwiami 

zewnętrznymi, zaś na ryc. 5 - po otwarciu również drzwi 

wewnętrznych. 

 
 

 

Ryc. 4. KKA/KSP z zamkniętymi drzwiami zewnętrznymi 

 

 

Ryc. 5. KKA/KSP z otwartymi drzwiami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi 

 

Stosowanie kasety na klucze awaryjne 

W urządzenia tego rodzaju, dające niewątpliwe korzyści 

zarówno służbom interwencyjnym i ratowniczym 

(zwłaszcza straży pożarnej), jak i właścicielom obiektów 

chronionych, powinno się wyposażać większość obiektów 

użyteczności publicznej, wyposażonych z mocy prawa 

w systemy sygnalizacji pożarowej, w których w czasie poza 

godzinami pracy nie będzie pracowników (w tym 

pracowników ochrony), czyli w których nie będzie komu 

otworzyć drzwi strażakom przybyłym na wezwanie po 

zadziałaniu systemu sygnalizacji pożarowej. Dzieje się tak 

coraz częściej, ze względu na oszczędności płacowe: 

pracownik ochrony kosztuje znacznie więcej niż automat 

strzegący dobytku. Niestety automat ten ma określone 

ograniczenia i nie zawsze reaguje/sygnalizuje prawidłowo, 

czy to wskutek uszkodzenia samych swoich elementów 

składowych (np. czujki pożarowej i/lub włamaniowej), czy 

to wskutek zmiany warunków otoczenia/środowiska (np. 

pęknięcia grzejnika i zaparowania czujki dymu lub 

zadymienia wynikłego z warunków technologicznych, np. 

prac kuchennych). Skutkuje to zazwyczaj (przy braku 

personelu, który mógłby rozpoznać sytuację) ogłoszeniem 

alarmu pożarowego (włamaniowego) i wezwaniem straży 

pożarnej (patrolu interwencyjnego). Bez rozpoznania in 

situ, służby te nie będą w stanie ustalić z całą pewnością, 

że wezwanie nastąpiło wskutek alarmu fałszywego, czyli 

będą chciały (musiały) dostać się do obiektu (budynku, 

pomieszczeń), co przy braku personelu będzie stosunkowo 

trudne i kosztowne dla właściciela. Jak wspomniano na 

wstępie, wejście siłowe tym właśnie się charakteryzuje. 
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Podsumowując, KKA/KSP należy (zaleca się) stosować w: 

 urzędach użyteczności publicznej, w tym w obiektach 

samorządowych, 

 budynkach handlowych wielkopowierzchniowych i/lub 

wielkokubaturowych, 

 obiektach kultury (teatrach, kinach), 

 bankach, 

 etc., etc. i wszędzie tam, gdzie siłowa interwencja stra-

ży pożarnej może przyczynić się do znacznych a nie-

uzasadnionych strat finansowych. 

Zasady instalowania kasety na klucze awaryjne 

Uwaga: Wymagania techniczne i formalne stosunkowo 

szeroko i dość wyczerpująco przedstawili 

autorzy artykułu zamieszczonego w numerze 2  

z 2016 r. Przeglądu Pożarniczego (patrz: 

Literatura i powołania normatywne). 

Nowoczesne kasety na klucze dostępne są w różnych 

konstrukcjach/modelach: 

Najczęściej używaną konstrukcją jest kaseta na klucze  

w kształcie prostopadłościanu wpuszczonego w ścianę 

(najbardziej zbliżona do kasety na klucze straży pożarnej, 

wcześniej używanej w Niemczech 

„Feuerwehrschlüsselkasten - FSK”). Na ryc. 6 pokazano 

rzeczywiście zrealizowane w Polsce zabudowy KSP przy 

drzwiach wejściowych do budynku. Autor nie zdradzi 

tajemnicy, podając że są to budynki bankowe. 

 

  

Ryc. 6. KSP zabudowana w ścianie zewnętrznej 

obiektu chronionego 

W razie braku miejsca lub możliwości zabudowy w ścianie, 

stosuje się rozwiązanie zamienne, zabudowując KKA/KSP 

w wolnostojącym słupie. Rozwiązanie takie wymaga 

obszerniejszych prac instalacyjnych, choćby związanych  

z koniecznością robót ziemnych przy doprowadzeniu 

okablowania SSP/SSW. Jednak, jak widać na ryc. 7, te 

wymagające rozwiązania mogą być doskonale 

wkomponowane i zespolone z nowoczesną architekturą. 

Przydatność takiego rozwiązania podkreśla możliwość 

instalowania KKA/KSP również w takich przypadkach, gdy 

obiekt/budynek jest znacznie oddalony od drogi publicznej, 

np. rezydencja/pałac w ogrodzie i gdy trzeba również 

rozwiązać problem otwarcia bramy w ogrodzeniu.Klucz do 

bramy również będzie mógł być przechowywany  

(i chroniony) w KKA/KSP. 

 

Ryc. 7. KKA/KSP zamontowana w wolnostojącej kolumnie 

Aby KKA/KSP funkcjonowała prawidłowo, a jej użytkowanie 

nie powodowało żadnych niedogodności, powinna być 

zainstalowana przez producenta lub przez firmę 

instalacyjną autoryzowaną przez producenta. 

Podłączenie kasety na klucze do systemu sygnalizacji 

pożarowej (SSP) oraz systemu sygnalizacji włamaniowej 

(SSW) wykonywane jest przez instalatora właściwego 

systemu. 

W ten sposób udało się dojść do momentu, w którym 

należy zdradzić kto jest dostawcą tego rodzaju urządzeń, 

czyli odpowiedzi na pytanie: 

Gdzie kupić kasety na klucze awaryjne / kasety straży 

pożarnej? 

Jedynym i wyłącznym dostawcą na rynku polskim 

opisanych tu urządzeń i rozwiązań systemowych jest  

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa WATRA Buchwald 

& Płóciniczak Spółka Jawna, ul. Kościelna 14,  

64-100 Leszno z biurem konstrukcyjnym, projektowym  

i handlowym przy ul. Dekana 6e w Lesznie, 64-100,  

tel. +48 65 529 99 29/72, fax +48 65 529 38 17, e-mail: 

biuro@watra-leszno.com.pl 

Dodatkowe, wyczerpujące informacje o firmie, można 

uzyskać na stronie Internetowej: www.watra-leszno.com.pl 

Występując z zapytaniem do FPUH WATRA uzyska się 

wyczerpującą informację,następnie zaś kompleksową 

usługę, gdyż firma, zatrudniająca blisko 100 pracowników, 

realizuje naterenie całego kraju usługi z zakresu doradztwa 

technicznego, projektowania, instalowania, obsługi 

technicznej i konserwacji w pełnym spektrum systemów 

m.in. sygnalizacji pożarowej, systemów sygnalizacji 

włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej 

oraz monitoringu alarmów pożarowych i sygnałów 

uszkodzeniowych. Firma, jako jedna z nielicznych, jest 

również producentem urządzeń/systemów do transmisji 

alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, 

stosowanych we wszystkich zakątkach na terytorium RP. 

Konkluzje: 

1. Kasety na klucze awaryjne (KKA) = Kasety straży 

pożarnej winny być stosowane wszędzie tam, gdzie 

obiekty - zgodnie z przepisami ochrony przeciwpoża-

rowej - wyposażone są w systemy sygnalizacji poża-

rowej i/lub dźwiękowe systemy ostrzegawcze i które to 

mailto:biuro@watra-leszno.com.pl
http://www.watra-leszno.com.pl/
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obiekty w określonej części doby pozbawione są sta-

łego dozoru ludzkiego. 

2. Decyzja o zastosowaniu KKA/KSP skutkuje koniecz-

nością zmian programu alarmowania i interwencji, gdy 

w obiekcie zainstalowany jest system sygnalizacji po-

żarowej lub uwzględnienia jej obecności przy projek-

towaniu obiektu i SSP i/lub modernizacji SSP. 

3. KKA/KSP dostarczana przez FPUH WATRA to: 

 szybki i bezinwazyjny dostęp do obiektu; 

 brak konieczności poszukiwania (dostarczenia) 

kluczy w sytuacji awaryjnej; 

 prosta, intuicyjna obsługa operacyjna; 

 wielostopniowe bezpieczeństwo na zasadzie 

współpracy i funkcjonalności zabezpieczeń 

sprzętowych/konstrukcyjnych i programo-

wych/elektronicznych, w tym bezpieczne i nieza-

wodne generowanie i wprowadzenie kodów jed-

norazowych; 

 nieprzerwane monitorowanie przechowywanych 

kluczy (i innych depozytów - w razie potrzeby); 

 możliwość wysterowania z każdej instalacji sygna-

lizacji włamaniowej i/lub pożarowej. 

4. System KKA/KSP powinien być projektowany, insta-

lowany i konserwowany wyłącznie przez dostawcę 

kasety. Ma to na celu ochronę układu elektronicznego 

i programowego kasety przed działaniami przestęp-

czymi (hakowaniem), a tym samym obiektu przed 

włamaniem z wykorzystaniem klucza pobranego z ka-

sety na klucze.  

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga i spostrzeżenie 

właściciela firmy Watra, będącej wyłącznym dostawcą 

kasety na krajowym rynku systemów bezpieczeństwa: 

Wreszcie strażak - dowódca ratowników, którzy jako 

pierwsi przyjadą do obiektu po zadziałaniu zainstalo-

wanego w nim systemu sygnalizacji pożarowej, nie musi 

bać się wejścia do obiektu, kiedy z zewnątrz nie widać 

oznak pożaru. Nawet jeśli wezwanie straży pożarnej 

nastąpiło wskutek alarmu fałszywego, nic strasznego się 

nie stanie. Otworzy drzwi wejściowe za pomocą 

regularnego klucza, sprawdzi, i jeśli nic się nie dzieje, 

przekaże obiekt odpowiednim ludziom (służbom) ze 

świadomością, że tak ma być, a obiekt jest bezpieczny! Nie 

musi też czekać nieskończenie na przybycie kogoś kto 

umożliwi wejście do budynku. Jeśli zaś w obiekcie wybuchł 

pożar, bezzwłocznie przystąpią do akcji. Znów z korzyścią 

dla właściciela! 

Trudno się z tym nie zgodzić, autor jako „stary” strażak 

(patrz notka o autorze), w pełnej rozciągłości potwierdza 

rozumowanie i wnioski przedstawiciela przemysłu a 

zarazem animatora postępu w dziedzinie zabezpieczenia 

przeciwpożarowego. 

Literatura i powołania normatywne: 

1. VdS 5477en : 2004-03 (01) Key deposit boxes. 

2. Kaseta na klucze awaryjne (KKA) Kruse. Portfolio 

produktu. Wydanie wrzesień 2014. 

3. Elektroniczne systemy zabezpieczeń. Prospekt FPUH 

WATRA s.j. 2015. 

4. Zboina J., Baran R., Mroczko G.: Kasety straży po-

żarnej. Przegląd Pożarniczy nr 2/2016. 

5. RozporządzenieMinistra Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budow-

lanych i terenów (Dz.U.10.109.719). 

6. CNBOP-PIB W-002 Wytyczne wyposażenia obiektów 

budowlanych w kasety straży pożarnej. Józefów 2015. 

7. VdS 2105en : 2005-11 (04) Key deposit boxes 

(KDB).Requirements for system components. 

[Kasetynaklucze. Wymagania dla podzespołów sys-

temowych] 

8. VdS 2350 : 2014-10 (02) Schlüsseldepots. Planung, 

Einbau und Instandhaltung. Entwurf. [Kasety na klu-

cze. Projektowanie, instalowanie i konserwacja] 

9. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i admi-

nistracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących za-

pewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

(Dz.U.10.85.553). 

10. Innowacyjny pomysł leszczyńskich strażaków. Pano-

rama Leszczyńska. 2-8.07.2015. 

11. Materiały konferencyjne: Konferencja naukowo-

praktyczna „Innowacyjne rozwiązania na rzecz ochro-

ny przeciwpożarowej dedykowane dla obiektów bu-

dowlanych bez całodobowej ochrony fizycznej - za-

pewnienie dostępu do obiektu w przypadku nieobec-

ności personelu na potrzeby prowadzenia działań ra-

towniczo-gaśniczych.” Leszno, 2015.06.26. 

12. Materiały konferencyjne: I Konferencja Naukowo-

Techniczna „Systemy bezpieczeństwa oraz zaopa-

trzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru”. 

Sarbinowo Morskie, 2016.04.28-29. 

13. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-

ków Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bez-

pieczeństwem „POLALARM” - Wyróżnienie w katego-

rii Urządzenia i Systemy Sygnalizacji Pożaru za Sys-

tem dostępu do budynku. Warszawa, 2016.03.19. 

14. CNBOP-PIB. Certyfikat wstępny nr U/14/W/008/2016 

potwierdzający jakość świadczenia usług z zakresu: 

Projektowania, Montażu, Konserwacji Kasety straży 

pożarnej. Wydany na rzecz FPUH WATRA S.j. Józe-

fów, 2016.04.25. 

15. CNBOP-PIB. Certyfikat wstępny nr U/4/W/005/2016 

potwierdzający jakość świadczenia usług z zakresu: 

Projektowania, Montażu, Konserwacji systemu moni-

toringu pożarowego. Wydany na rzecz FPUH WATRA 

S.j. Józefów, 2016.04.25. 

 

                                                               - Tadeusz Walczyk Warszawa, 2016.06.05 

TadekWalczyk@gmail.com 
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O autorze: 

Autor (emerytowany stra-

żak, oficer) był przez wiele 

lat (od 1977 r. do 1981 r.) 

kierownikiem Zakładu Auto-

matyki Pożarniczej w Zes- 

pole Techniki Pożarniczej 

Wyższej Oficerskiej Szkoły 

Pożarniczej, a po jej Roz-

wiązaniu (od 1982 r. do 

1997 r.) kierownikiem Za- 

kładu Systemów Zabez-pieczeń w Katedrze Profi-laktyki 

Pożarniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,  

a także (od powstania NKP do 2003 r.) przewodniczącym 

Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 264 ds. Systemów 

Sygnalizacji Pożarowej, a następnie - po przekształceniu 

NKP w Komitet Techniczny nr 264 ds. Systemów 

Sygnalizacji Pożarowej - wiceprzewodniczącym tegoż 

Komitetu (do 2011 r.). Był również członkiem NKP/KT  

nr 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-

Gaśniczych i przez pewien czas (do oddzielenia się NKP  

nr 264) członkiem NKP nr 52 ds. Systemów Alarmowych. 

 

   Przegląd prasy branżowej 

 
Witam Czytelników, 

Tym razem przegląd prasy trochę nietypowy. W zaistniałej 

sytuacji trudno doprosić się aktywności członków Naszego 

Stowarzyszenia na niwie piśmienniczej. Można prosić  

i prosić i w efekcie trzeba samemu zasiąść do klawiatury  

i coś napisać, aby kolejny numer naszego branżowego  

i stowarzyszeniowego Biuletynu mógł w ogóle ujrzeć 

światło dzienne. Wiem, że wśród członków Stowarzyszenia 

jest wielu takich, którym pisanie praktycznie na dowolny 

temat nie sprawia żadnej trudności. Dziwi więc fakt, że nie 

ma artykułów do kolejnego numeru Biuletynu, przeglądu 

prasy branżowej też nie było komu zrobić. Nie było więc 

innego wyjścia jak samemu przejrzeć nasze branżowe 

pozycje, a spostrzeżeniami podzielić się z Naszymi 

Czytelnikami poniżej: 

Zabezpieczenia, nr 3 (109)/2016; 

W kolejnym numerze Zabezpieczeń możemy przeczytać 

artykuł Tomasza Kierula zatytułowany „Operator drona – 

zawód z potencjałem”. Materiał ten opisuje obecnie 

panujące uwarunkowania dotyczące funkcjonowania drona 

w naszym obecnym życiu. Drony dość szybko i skutecznie 

wpisały się w naszą rzeczywistość. Znajdują zastosowanie 

zarówno w obszarach związanych z rekreacją czy czasem 

wolnym, ale mają również zastosowanie w rozwiązanych 

profesjonalnych związanych choćby z zapewnieniem 

bezpieczeństwa. Autor w artykule porusza kwestie 

uregulowań prawnych wykorzystywania drona w uwaruj-

kowań profesjonalnych i rozrywkowych. W artykule 

znajdujemy definicję takich pojęć jak: świadectwo 

kwalifikacji UAVO oraz VLOS czy BVLOS. Omawiany 

materiał zawiera bardzo optymistyczną prognozę mówiącą, 

że wykwalifikowani operatorzy dronów zostaną docenieni 

na rynku pracy. Firmy oferujące usługi fotografowania  

i filmowania z powietrza są coraz bardziej popularne i jest 

ich coraz więcej. Według relacji autora pojawia się 

ogromna szansa na zatrudnienie i wykorzystanie dla 

dobrych i profesjonalnych operatorów dronów. 

 

W tym samym numerze Zabezpieczeń Maciej Polak 

opisuje kolejny na rynku system bezprzewodowy. Jak 

sugeruje autor jest to nowoczesne rozwiązanie na rynku w 

dziedzinie systemów sygnalizacji włamania i napadu. Dość 

dawno temu pierwsze systemy antywłamaniowe w wersji 

bezprzewodowej pojawiły się na naszym rynku. Miały one 

od tego czasu tyle samo zwolenników i przeciwników. Te 

dwie stojące naprzeciw siebie grupy podawały z jednej 

strony zalety, z drugiej strony wady bezprzewodowych 

systemów sygnalizacji włamania i napadu. Według autora 

opisywany system wykorzystujący technologię FHSS 

umożliwia przyznawanie dostępu do kanału wielu 

użytkownikom. Kanał transmisji jest dostępny dla 

poszczególnych użytkowników w odpowiednim, 

przydzielonym oknie czasowym. Dzięki tej technologii 

można bezkolizyjnie korzystać z danego kanału. Autor 

podaje wiele zalet takiego rozwiązania technologicznego 

sugerując, że opisywany system pozwala dysponować 

najlepszymi cechami systemu bezprzewodowego, 

eliminując jego wady i jednocześnie skutecznie stawić 

czoła problemom, z jakimi borykają się tradycyjne systemy 

bezprzewodowe. 

Systemy Alarmowe nr 3/2016; 

W tym numerze SA znajdziemy bardzo interesującą relację 

Andrzeja Popielskiego z tegorocznej IV Konferencji Safety 

and Security, która odbyła się w Bochni, a jej 

organizatorem było Krajowe Stowarzyszenie Ochrony 

Informacji Niejawnych i Stowarzyszenie Wspierania 

Bezpieczeństwa Narodowego. W ramach opracowanej 

informacji autor zaakcentował kilka tematów 

konferencyjnych związanych głównie z techniką ochronną  

i kontrowersyjnym dzisiaj tematem o inwigilacji. Prelegenci 

konferencji bardzo wnikliwie analizowali wiele problemów 

zarówno w obszarze stosowanych technik zabezpiecze-

niowych, jak i obszarze organizacyjnym czy prawnym. 

Wystąpienia prezentowane w trakcie konferencji to nie 

tylko wykłady, ale przede wszystkim zagorzała dyskusja na 

tematy wszelakie z dziedziny szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa. Ciekawym przedsięwzięciem zapropo-

nowanym przez organizatorów konferencji była debata 

oksfordzka „Cała prawda o ustawie inwigilacyjnej”. Debata 

tyleż ciekawa, co kontrowersyjna dała możliwość 

zaprezentowania bardzo różnych poglądów na kwestie 

uprawnień służb w zakresie inwigilacji obywateli naszego 

kraju. Jakie służby w Polsce powinny mieć uprawnienia? 

Kto powinien decydować o podsłuchu czy podlądzie 

obywatela? Jak powinno się postępować z wynikami pod-

jętych działań operacyjnych służb? Czy jako obywatele 

powinniśmy być informowani o tym, że wobec nas podjęto 

działania operacyjne? Padały w trakcie debaty i opisywanej 

konferencji takie i inne pytania i odpowiedzi na nie. 
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Pojawiały się skrajnie różne opinie i głosy ekspertów, 

specjalistów czy praktykujących w zakresie bezpie-

czeństwa. Tak zróżnicowanego i szerokiego forum w za-

kresie bezpieczeństwa trudno doszukać się gdzie indziej. 

W omawianym numerze SA znalazłem ciekawą notkę 

dotyczącą nowej generacji wewnętrznych czujek 

laserowych. Z notki tej wynika, że Optex rozszerzył serię 

czujek laserowych RED-SCAN o nowy model wewnętrzny 

średniego zasięgu. Niewielka lekka obudowa mieści teraz 

urządzenie o właściwościach detekcji zbliżonych do tych  

w większym modelu, a nowe funkcje kontroli i zasilania są 

podobne do stosowanych w nowoczesnych kamerach IP. 

Zaprezentowana czujka jest wewnętrzną czujką laserową 

skanującą nowej generacji, którą można zastosować jako 

wirtualną ścianę lub sufit o wymiarach 20 x 20 m 

wykrywających obecność człowieka lub innego obiektu. 

Układ optyczny wykorzystuje laser pierwszej klasy 

bezpieczeństwa co oznacza, że jest on bezpieczny dla 

zdrowia. Niewielka estetyczna obudowa nowej czujki 

pozwala na montaż ścienny lub sufitowy w różnych 

konfiguracjach. Przewidziano także możliwość jaj 

malowania w celu dopasowania do wnętrza, w którym 

czujka ma być stosowana. Z szybkiej lektury notatki może 

wyglądać na to, że czujki laserowe mogą w dość znaczny 

sposób zawłaszczyć rynek czujek i czujników w systemach 

sygnalizacji włamania i napadu. Jeżeli będą się rozwijać  

w tempie jakie ostatnio obserwujemy to postęp i wpływ na 

rynek jest gwarantowany. Oczywistym jest tu, że musi 

zostać zapewniony jeszcze jeden element, a mianowicie 

niezbyt wygórowana cena czujki. Czujka była 

prezentowana na stoisku firmy Optex podczas targów 

Securex. 

Ochrona Mienia i Informacji nr 2/2016 (125); 

W tym numerze OMiI znajdziemy interesujący artykuł 

Damiana Żabickiego tyczący zastosowania i wykorzystania 

kamer termowizyjnych pod tytułem „Badania termowizyjne”. 

Autor wykazuje, że termowizja, zwana bardzo często 

również termografią, stanowi proces obrazowania  

w paśmie średniej podczerwieni. Tym sposobem uzyskuje 

się możliwość rejestrowania promieniowania cieplnego, 

które jest emitowane przez ciało fizyczne w zakresie 

temperatur spotykanych w codziennych warunkach, bez 

konieczności stosowania dodatkowego oświetlenia. 

Według relacji autora można zaryzykować twierdzenie, że 

termowizja, jest rodzajem aparatu fotograficznego, 

pracującego w podczerwieni. Każde ciało, które osiąga 

temperaturę wyższą od temperatury zera bezwzględnego, 

emituje falę nazwaną promieniowaniem podczerwonym lub 

cieplnym. W  efekcie badania termowizyjnego powstaje 

termogram, który stanowi przedstawienie promieniowania  

z jednoczesnym uwzględnieniem rozkładu temperatur 

badanej powierzchni. Kamery termowizyjne stanowią 

najbardziej powszechny przyrząd do badania widma 

promieniowania podczerwonego. Autor przedstawia analizę 

możliwości wykorzystania kamer termowizyjnego w analizie 

systemów czy podzespołów energetycznych. Podczas prac 

diagnostycznych z użyciem termografii ważna jest 

znajomość rozkładu temperatur w odniesieniu do 

pozostałych elementów konstrukcji urządzenia, czy też 

jego sprawnych podzespołów. Podczas pomiarów,  

w pierwszej kolejności, jest przeprowadzane badanie 

mające charakter bardziej ogólny, po którym odbywa się 

szczegółowa analiza. 

Kolejny artykuł jaki znajdziemy w omawianym numerze 

OMiI dotyczy kwestii dość skomplikowanej ze względów 

etycznych i został on zatytułowany „Nowe usługi na rynku 

detektywistycznym”. Dlaczego złożoność w obszarze 

kwestii etycznych? To dość oczywiste, zbieranie informacji 

przez jedną ze stron, powoduje, że druga strona traci te 

informacje. Wynika z tego dość jasno, że aby ktoś miał 

informacje, ktoś musi je stracić. Niestety tu musi pojawić 

się kwestia czy zbieranie określonych informacji jest 

moralne. Oczywiście zwykle cel uzyskania informacji 

powoduje, że działanie staje się zasadne. W artykule 

znajdziemy informacje dotyczące tego w jaki sposób 

możemy wesprzeć proces uzyskiwania informacji  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dziś można 

mówić o bardzo szerokim i prężnie działającym rynku 

urządzeń służących pozyskiwaniu informacji we wszelkiej 

ich formie. Urządzenia, o których mowa pozwalają 

rejestrować zarówno obraz, dźwięk jak i jedno i drugie na 

raz. Urządzenia dają również możliwość zapisu wszelkiego 

rodzaju aktywności obserwowanych osób np. w internecie, 

czy na płaszczyznach portali społecznościowych. Obecnie 

stosowana technika umożliwia również wykonywanie tych 

wszystkich czynności służących pozyskaniu informacji na 

dość znaczną odległość od źródła informacji. Lektura 

artykułu może zaciekawić osoby, które potrzebują 

pozyskać jakiejkolwiek informacje. Może być natomiast 

przestrogą dla osób, które z różnych względów pragną 

chronić swoje informacje.      

Przegląd Techniczny Nr 13/2016; 

W tym numerze PT znajdziemy artykuł poświęcony 

zorganizowanej 11 kwietnia w Warszawskim Domu 

Technika NOT pod Honorowym Patronatem Ministra 

Energii Krzysztofa Tchórzewskiego specjalnej debacie 

podsumowującej zorganizowany w grudniu 2014 r. przez 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich II Kongres Elektryki 

Polskiej – „Elektryka i Cyfryzacja – Polska wobec wyzwań 

XXI wieku. Obrady prowadzili prof. dr hab. inż. Andrzej 

Jakubiak z Politechniki Warszawskiej i prof. dr hab. inż. 

Krzysztof Kluszczyński z Politechniki Śląskiej. W artkule 

znajdziemy szczegółową relację autora Jerzego 

Bojanowicza wraz z najważniejszymi tezami i wątkami 

przeprowadzonej debaty. Warto za autorem przytoczyć 

stwierdzenie Moniki Morawieckiej, że już od paru lat  

w Europie obserwujemy taką sytuację, że niczego się nie 

buduje, żadne nowe inwestycje energetyczne związane  

z wytwarzaniem energii nie powstają bez systemów 

wsparcia. Wspierane są rozmaite technologie wytwarzania 

energii. Rachunek ekonomiczny nie ma żadnego znaczenia 

i wpływu na to, które z dostępnych technologii będą 

wspierane publicznymi pieniędzmi w poszczególnych 

państwach Unii Europejskiej. Decyduje skuteczny lobbing 

ze strony grup interesu, skupionych wokół danej 

technologii. 
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Kolejny artykułem zaprezentowanym z PT jest pozycja pod 

dość niejednoznacznie brzmiącym tytułem „Elektroauto 

podejrzane” autorstwa Zygmunta Jazukiewicza. W artykule 

możemy przeczytać, że rewolucja w napędach 

samochodowych ruszyła i nikt ani nic jej nie zatrzyma. 

Będzie się w tym temacie sporo działo, bez względu na 

oceny pozytywne czy negatywne całego zjawiska. W 2015 

r. w Europie sprzedaż aut elektrycznych wzrosła o połowę 

w stosunku do 2014 roku. Zarejestrowano 100 tys. nowych 

elektryków. W Polsce dilerzy i producencie starają się zejść 

poniżej granicy magicznej 100 tys. zł. za samochód. Jest to 

trudne, a w tej chwili praktycznie niemożliwe. Cena modeli 

luksusowych przekracza nawet 150 tys. zł., a np. 

podstawowa nowa wersja Nissana Leaf w 2015 r. 

kosztowała 128 tys. zł. (zasięg 250 km., akumulator 

30kWh, ładowanie 4 h z instalacji domowej). Za najlepszy 

obecnie samochód elektryczny uważany jest Tesla Model 

S z firmy Tesla Motors należącej do amerykańskiego 

miliardera, wizjonera Elona Muska. Czterodrzwiowy 

rodzinny sedan jest sprzedawany od 2012 r. Musk 

jednocześnie pogania rozwój ogniw fotowoltaicznych  

w firmie SolarCity, pracuje na napędem kosmicznym  

i projektuje słynny pociąg podciśnieniowy Hyperloop.  

Po lekturze artykułu można dojść do przekonania, że 

biorąc pod uwagę rozwój w dziedzinie ogniw, rozwój aut  

z napędem elektrycznym jest nieunikniony i będzie coraz 

dynamicznie wchodził w rynek aut w ogóle. Wszystko 

wskazuje więc na to, że niedługo będziemy jeździć 

samochodem, który tankować będziemy z gniazdka 

elektrycznego w garażu. 

- Artur Bogusz 

 

 

Jak chronić informacje niejawne w ówczesnym 

świecie? 

 

W obecnym świecie informacja stała się towarem. 

Wszystkie instytucje, w tym również przedsiębiorcy 

zabiegają o to, aby w odpowiednim czasie i sytuacji 

posiadać odpowiednią dla siebie informację. Wszystko to 

prowadzi do tego, że zabieganie o odpowiednią informacją 

staje się celem samym w sobie i prowadzi do wy-

kształcenia się w dzisiejszym społeczeństwie informa-

cyjnym grup, które zawodowo zajmują się ochroną, 

zdobywaniem czy handlem informacją, w tym również 

informacją niejawną. 

Współczesne państwo, reagując na kwestie handlu i chęci 

zaboru informacji przez wszystkiego podmioty życia 

publicznego, kreuje instrumenty bezpieczeństwa tworząc 

prawne ramy działania oraz organizując w ich ramach 

instytucje. Działalność ta, aby przynosiła pożądane efekty, 

musi być identyfikowana społecznie, jako pożyteczna 

służąca dobru publicznemu. Na gruncie ustaleń ogólnych 

problem wydaje się zatem rozstrzygnięty. Jednak analiza 

współczesnej pozycji, roli państwa, bezpieczeństwa 

narodowego oraz sposobów jego zapewnienia, przynoszą 

istotne wątpliwości, co do trafności stosowania tra-

dycyjnych instrumentów oceny. Państwo słabe pod 

względem bezpieczeństwa informacji, to państwo zupełnie 

bezradne na działania zewnętrzne i wewnętrzne 

uderzające w jego praworządność i samodzielność.  

Ilustracją tej wątpliwości jest problem bardziej szcze-

gółowy, ale ważny – ujawniająca się względność wartości 

chronionych przez państwo. Można go zidentyfikować 

poprzez wskazanie relacji między ochroną informacji 

niejawnych a bezpieczeństwem państwa. Pozornie za-

leżność ta nie wydaje się zbyt złożona – ochrona ważnych 

zasobów informacyjnych jest związana z interesem 

bezpieczeństwa państwa. Skuteczne działanie wymaga 

utajnienia części informacji co do istoty w taki sposób, aby 

potencjalny przeciwnik nie mógł przeciwdziałać (zaszko-

dzić) przyjętemu zamierzeniu. Owo utajnienie oznacza 

jednak – przynajmniej teoretycznie – trafną identyfikację 

wartości chronionych (zakresu informacji podlegających 

ochronie). Zbyt szeroki zakres tajności dewaluuje ją. Zbyt 

wąski naraża na szwank działanie. Przedmiotem 

pogłębionej analizy powinny być zatem nie tylko formalne 

aspekty ochrony tajemnic państwowych, ale też ich 

współczesne pojmowanie w kontekście roli państwa,  

a ściślej zestawienie tych elementów.
5
 

W Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz.U. 2010, Nr 182, poz. 1228) określono 

zasady ochrony informacji niejawnych w ramach 

realizowanych umów lub zadań, których wykonywanie 

wiąże się z dostępem do informacji niejawnych. 

Ustawodawca dla prawidłowego i zgodnego z obowią-

zującym prawem wykonywania przez przedsiębiorców tego 

typu umów, ustanowił dokument nazywany „świadectwem 

bezpieczeństwa przemysłowego”. Jest to dla przed-

siębiorcy odpowiednik „poświadczenia bezpieczeństwa”. 

Posiadanie tego dokumentu przez dany podmiot 

gospodarczy oznacza, że w toku przeprowadzonego 

„postępowania bezpieczeństwa przemysłowego”, podmiot 

ten daje rękojmię, czyli posiada zdolność do zachowania 

tajemnicy. W praktyce oznacza to zdolność wskazanego 

przedsiębiorcy do realizacji zadań lub umów, których 

wykonywanie narzuca na przedsiębiorcę obowiązek 

dostępu do informacji niejawnych. Posiadanie przez 

przedsiębiorcę świadectwa bezpieczeństwa przemy-

słowego, narzuca na niego obowiązek ochrony informacji 

niejawnych, w jakich posiadanie może wejść w trakcie 

realizacji zadań lub umów związanych z dostępem do 

informacji niejawnych. 

Przechodząc do dalszych rozważań, należy wspomnieć, że 

kierownik jednostki organizacyjnej (KJO), w której są 

przetwarzane informacje niejawne, odpowiada za ich 

ochronę, w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie 

funkcjonowania tej ochrony. 

                                                 

 
5
 S. Zalewski, Ochrona informacji niejawnych jako instru-

ment bezpieczeństwa politycznego państwa,  
w: Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Materiały 
IV Kongresu, Katowice 2008, s. 43 
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Kierownikowi jednostki organizacyjnej bezpośrednio 

podlega zatrudniony przez niego pełnomocnik do spraw 

ochrony informacji niejawnych, zwany dalej „pełno-

mocnikiem ochrony”, który odpowiada za zapewnienie 

przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

Pełnomocnikiem ochrony może być osoba, która posiada: 

 obywatelstwo polskie; 

 wykształcenie wyższe; 

 odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wyda-

ne przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd 

Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Infor-

macyjne; 

 zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony 

informacji niejawnych przeprowadzonym przez 

ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe 

Służby Informacyjne. 

Zwracam uwagę na obowiązek posiadania przez 

pełnomocnika ochrony wykształcenia wyższego. Ten zapis 

był wielokrotnie już dyskutowany w bardzo szerokim 

zakresie. Nie chciałbym go dziś dyskutować i rozważać, 

zwracam tylko moim czytelnikom uwagę na jego obecność. 

Do zadań pełnomocnika ochrony należy: 

 zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym 

stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego; 

 zapewnienie ochrony systemów teleinformatycz-

nych, w których są przetwarzane informacje niejaw-

ne; 

 zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji 

niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka; 

 kontrola ochrony informacji niejawnych oraz prze-

strzegania przepisów o ochronie tych informacji, w 

szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy la-

ta) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu doku-

mentów; 

 opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego 

akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, pla-

nu ochrony informacji niejawnych w jednostce orga-

nizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nad-

zwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji; 

 prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji 

niejawnych; 

 prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających 

oraz kontrolnych postępowań sprawdzających; 

 prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnio-

nych lub pełniących służbę w jednostce organiza-

cyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które 

posiadają uprawnienia do dostępu do informacji nie-

jawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania 

poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto; 

 przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do 

ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, 

danych, o których mowa w art. 73 ust. 2 tejże usta-

wy, osób uprawnionych do dostępu do informacji 

niejawnych, a także osób, którym odmówiono wy-

dania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec 

których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia 

bezpieczeństwa, na podstawie wykazu. 

Zadania, o których mowa wyżej, pełnomocnik ochrony 

realizuje przy pomocy wyodrębnionej i podległej mu 

komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji 

niejawnych, zwanej dalej „pionem ochrony”, jeżeli jest ona 

utworzona w jednostce organizacyjnej. 

W większości przypadków ów pion ochrony, o którym tak 

szumnie pisze się w ustawie to pojedyncza osoba 

pełnomocnika ochrony, gdyż najczęściej występującej obok 

niego osoby kierownika kancelarii tajnej nie liczę, gdyż jego 

zadania są jasno określono i dotyczą funkcjonowania 

właśnie kancelarii tajnej. Wynika z tego jasno, że 

wymienione i wskazane w ustawie wszystkie obowiązki 

pełnomocnik ochrony realizuje zupełnie sam. Biorąc pod 

uwagę dość złożoną w Polsce sytuację pełnomocników 

ochrony i konieczność realizacji swoich obowiązków 

bardzo często w więcej niż dwóch jednostkach 

organizacyjnych w tym samym czasie, nietrudno sobie 

wyobrazić jaka jest jakość realizacji ustawowych 

obowiązków przez pełnomocnika ochrony.  

Kierownik jednostki organizacyjnej może powierzyć 

pełnomocnikowi ochrony oraz pracownikom pionu ochrony 

wykonywanie innych zadań, jeżeli ich realizacja nie 

naruszy prawidłowego wykonywania zadań, o których 

mowa była wyżej. Praktyka naszego kraju pokazuje, że 

pełnomocnik ochrony jest w jednostce organizacyjnej 

najczęściej obciążany wszystkim dodatkowymi obowią-

zkami związanymi ściślej lub luźniej z kwestiami 

bezpieczeństwa, mogą to być kwestie bezpieczeństwa 

technicznego, fizycznego, osobowego czy informatycz-

nego. Oczywiście jeżeli zakres wykonywanych czynności 

pozwala mu zajmować się dodatkowymi kwestiami to może 

i powinien je realizować. Niestety w praktyce okazuje się, 

że odbywa się to kosztem jakości wykonywanych 

czynności związanych z bezpieczeństwem informacji 

niejawnych. 

Pracownikiem pionu ochrony w jednostce organizacyjnej 

może być osoba, która posiada: 

 obywatelstwo polskie, z wyjątkiem pracowników 

pionu ochrony zatrudnionych u przedsiębiorców; 

 odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub 

upoważnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt. 1 

ustawy; 

 zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie 

ochrony informacji niejawnych. 

I znowu nasza praktyka funkcjonowania ustawy o ochronie 

informacji niejawnych pokazuje, że bardzo rzadko  

w jednostkach organizacyjnych sięga się po uzupełnienie 

pionu ochrony w dodatkowych pracowników pionu ochrony, 

którzy mogliby realizować wszelkie niezbędne do 

prawidłowego i zgodnego z zapisami ustawy czynności. 

Głównym ich zadaniem byłoby wspomaganie pracy 

pełnomocnika ochrony ze wskazaniem spełnienia  

i wykonania zadań pionu ochrony wynikających z ustawy. 
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W dobie oszczędności, która jest wszechobecna, trudno 

sobie wyobrazić piony ochrony, gdzie każdy pracownik ma 

tylko jeden obowiązek i nie realizuje żadnych innych zadań. 

Niemniej jednak równie trudno, a być może trudniej 

wyobrazić sobie funkcjonowanie pionu ochrony informacji 

niejawnych w jednostce organizacyjnej, gdzie wszystkie 

obowiązki wykonuje jeden pracownik, którym jest 

pełnomocnik ochrony. Ta druga praktyka bardzo często 

jest stosowana w funkcjonujących pionach ochrony 

informacji niejawnych. Dlatego trudno znaleźć w praktyce 

dobrze funkcjonujący i prawidłowo realizujący wszystkie 

zadania wynikające z ustawy pion ochrony.  

W większości przypadków jednoosobowe piony ochrony to 

fikcja nie mająca nic wspólnego z dobrą praktyką  

w zakresie ochrony i bezpieczeństwa informacji 

niejawnych. Wszyscy właściciele firm, prezesie, dyrektorzy 

czy inaczej mówiąc kierownicy jednostek organizacyjnych, 

gdzie pion jest jednoosobowy powinni postawić sobie 

pytanie: Czy w mojej jednostce organizacyjnej prawidłowo 

zabezpiecza się informacje niejawne? 

W przypadku stwierdzenia naruszenia w jednostce 

organizacyjnej przepisów o ochronie informacji niejawnych 

pełnomocnik ochrony zawiadamia o tym kierownika 

jednostki organizacyjnej i podejmuje niezwłocznie działania 

zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia 

oraz ograniczenia jego negatywnych skutków.  

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów  

o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub 

wyższej pełnomocnik ochrony zawiadamia niezwłocznie 

również odpowiednio ABW lub SKW.  

 

Rysunek 1 

Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Warunkiem dostępu przedsiębiorcy do informacji nie-
jawnych w związku z wykonywaniem umów albo zadań wy-
nikających z przepisów prawa, zwanych dalej „umowami”, 
jest zdolność do ochrony informacji niejawnych. 

Dokumentem potwierdzającym zdolność do ochrony 
informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej jest 
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej 
„świadectwem”, wydawane przez ABW albo SKW po 
przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa 
przemysłowego. 

 

W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność 
jednoosobowo i osobiście zdolność do ochrony informacji 
niejawnych potwierdza poświadczenie bezpieczeństwa 
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych 
o klauzuli tajności „poufne” lub wyższej, wydawane przez 
ABW albo SKW, i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu 
w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawane przez 
ABW albo SKW. 

Zasady podanej wyżej nie stosuje się, jeżeli obowiązek 
uzyskania świadectwa wynika z ratyfikowanej przez 
Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub prawa 
wewnętrznego strony zawierającej umowę. 

KIEROWNIK  

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 

Pełnomocnik 
do spraw ochrony 

informacji niejawnych, 
zwany dalej 

„pełnomocnikiem 
ochrony” 

PION OCHRONY 

pracownicy pionu ochrony 
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Przepisy rozdziału bezpieczeństwa przemysłowego ustawy 
o ochronie informacji niejawnych stosuje się także do 
przedsiębiorców będących podwykonawcami umów, jeżeli 
ich wykonywanie wiąże się z dostępem do informacji 
niejawnych. 

Szefowie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów albo minister 
właściwy dla określonego działu administracji rządowej, 
Prezes Narodowego Banku Polskiego lub kierownik urzędu 
centralnego, a w przypadku ich braku – Szef ABW albo 
Szef SKW, mogą wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie 
informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej 
przedsiębiorcy, wobec którego wszczęto postępowanie 
bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie 
sprawdzające. Potwierdzoną za zgodność kopię zgody 
przekazuje się odpowiednio do ABW lub SKW. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmioty,  
o których mowa wyżej, mogą wyrazić pisemną zgodę na 
jednorazowe udostępnienie określonych informacji 
niejawnych przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowied-
niego świadectwa lub poświadczenia bezpieczeństwa  
w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa powyżej  
i wobec którego nie jest prowadzone postępowanie 
bezpieczeństwa przemysłowego lub nie jest prowadzone 
postępowanie sprawdzające. 

W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza wykonywać 
umowy związane z dostępem do informacji niejawnych  
o klauzuli „zastrzeżone”, świadectwo nie jest wymagane.  
I jest to w świetle uwarunkowań ustawy o ochronie 
informacji niejawnych jedyna klauzula dla której nie 

wymagane jest posiadanie świadectwa bezpieczeństwa 
przemysłowego, w przypadku konieczności realizacji 
umowy czy zadania. Wynika z tego dość jasno, że w chwili 
obecnej realizacji jakiejkolwiek umowy czy zadania, 
którego realizacja wymaga dostępu do informacji 
niejawnych, możliwa jest jedynie pod warunkiem 
posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. 
W innym przypadku realizacja taka nie jest możliwa.  

Przedsiębiorca, o którym mowa wyżej, jest obowiązany 
spełnić wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji 
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, z wyjątkiem wymogu 
zatrudnienia pełnomocnika ochrony, jeżeli wykonuje 
umowę związaną z dostępem do tych informacji, 
z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytko-
wanych przez niego obiektach. 

W zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji 
niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydaje się 
świadectwo odpowiednio: 

 pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdol-
ność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji; 

 drugiego stopnia – potwierdzające zdolność przed-
siębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem 
możliwości ich przetwarzania we własnych syste-
mach teleinformatycznych; 

 trzeciego stopnia – potwierdzające zdolność przed-
siębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem 
możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez 
niego obiektach. 

 
 
 

Rysunek 2 

Stopnie świadectw bezpieczeństwa przemysłowego 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

  

 

Świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji 
niejawnych o klauzuli: 

1. „ściśle tajne” potwierdza zdolność do ochrony 
informacji niejawnych o klauzuli: 

 „ściśle tajne” – przez okres 5 lat od daty wy-
stawienia, 

 „tajne” – przez okres 7 lat od daty wystawie-
nia, 

 „poufne” – przez okres 10 lat od daty wysta-
wienia; 

 

2. „tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji 
niejawnych o klauzuli: 

 „tajne” – przez okres 7 lat od daty wystawie-
nia, 

 „poufne” – przez okres 10 lat od daty wysta-
wienia; 

3. „poufne” potwierdza zdolność do ochrony informa-

cji niejawnych o tej klauzuli przez okres 10 lat od 
daty wystawienia. 

 

 
 

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego 

Pierwszego stopnia: 

 Pełnomocnik ochrony; 

 Pion ochrony (kierownik 
kancelarii tajnej, personel 
kancelarii tajnej, inspektor 
bezpieczeństwa teleinfor-
matycznego) 

 Kancelaria tajna; 

 System teleinformatyczny; 

 Zespół pracowników; 

Drugiego stopnia: 

 Pełnomocnik ochrony; 

 Pion ochrony (kierownik 
kancelarii tajnej, personel 
kancelarii tajnej) 

 Kancelaria tajna; 

 Zespół pracowników; 

Trzeciego stopnia: 

 Zespół pracowników; 
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Rysunek 3 

Czasookresy ważności świadectw bezpieczeństwa przemysłowego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

ABW albo SKW wydaje odrębne świadectwa 

potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych 

o klauzuli stanowiącej zagraniczny odpowiednik klauzuli 

„tajne” lub „poufne”, stosowany przez organizacje 

międzynarodowe.  

Świadectwo wygasa, jeżeli: 

 upłynął okres jego ważności, o którym mowa w ust. 

2; 

 przedsiębiorca zrzekł się uprawnień określonych  

w świadectwie; 

 przedsiębiorca został przejęty przez inny podmiot 

lub zlikwidowany. 

Zwrócić należy uwagę na instytucję opisaną powyżej,  

a mianowicie „wygaśnięcie” świadectwa bezpieczeństwa 

przemysłowego. Jako jeden z powodów wygaśnięcia 

świadectwa ustawodawca podaje bowiem „zrzeczenie się 

uprawnień określonych w świadectwie”. Jak należy to 

odczytywać? Z tego zapisu wynika jednoznacznie, że  

w przypadku uzyskania świadectwa bezpieczeństwa 

przemysłowego przedsiębiorca ma obowiązek utrzymywać 

wszelkie uprawnienia, jakie z posiadania świadectwa 

bezpieczeństwa przemysłowego wynikają. Jeżeli tego nie 

czyni, musi liczyć się z możliwością wygaśnięcia 

świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, a tym samym 

z utratą uprawnień jakie wynikają z faktu posiadania tego 

dokumentu. Oczywistym jest również ponoszenie przez 

przedsiębiorcę wszelkich niezbędnych do utrzymania 

świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego kosztów, 

których ponoszenie umożliwia posiadanie świadectwa. 

Wydaje się być zasadnym, przed złożeniem przez 

przedsiębiorcę wniosku o wydanie świadectwa 

bezpieczeństwa przemysłowego, zapoznanie go z 

zapisami tego fragmentu ustawy, który narzuca na niego 

obowiązek ciągłego utrzymywania uprawnień wynikających 

z faktu posiadania świadectwa w stałej gotowości do 

wykorzystania. W takim ujęciu świadectwo bezpieczeństwa 

przemysłowego staje się procesem ciągłym, nie tylko 

polegającym na uzyskaniu stosownych uprawnień, ale i co 

może bardziej istotne na ciągłym utrzymywaniu tych 

uprawnień  

w gotowości do ich wykorzystania, poprzez spełnianie, bez 

względu na upływ czasu, wymagań ustawy o ochronie 

informacji niejawnych w tym zakresie. 

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego jest 

prowadzone na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek nie 

wymaga uzasadnienia. We wniosku przedsiębiorca określa 

stopień świadectwa oraz klauzulę tajności informacji 

niejawnych, których zdolność do ochrony ma potwierdzać 

świadectwo. Do wniosku przedsiębiorca dołącza 

kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego, zwany 

dalej „kwestionariuszem”, oraz ankiety lub kopie 

poświadczeń bezpieczeństwa osób określonych w art. 57 

ust. 3 ustawy. Praktyka funkcjonowania ustawy pokazuje, 

że wniosek wraz z kwestionariuszem obecnie trafić 

powinien do ABW, tylko w nielicznych przypadkach, ściśle 

wskazanych w ustawie, właściwa do przesłania wniosku 

jest SKW. 
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Rysunek 4 

Struktura składania wniosku i kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

ABW albo SKW może wezwać przedsiębiorcę do uzupełń-

nienia braków formalnych we wniosku i jego załącznikach 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, pod 

rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W tym 

przypadku należy jednoznacznie zwrócić uwagę na 

konieczność skrupulatnego, rzetelnego wypełnienia i opra-

cowania kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego. 

W innym przypadku należy liczyć się z koniecznością 

uzupełnienia tego dokumentu w sposób umożliwiający 

wszczęcie postepowania bezpieczeństwa przemysłowego. 

Należy również w tym miejscu wspomnieć o konieczności 

uzupełniania kwestionariusza bezpieczeństwa przemy-

słowego w toku prowadzonego postępowania bezpie-

czeństwa przemysłowego. Brak stosownego uzupełnienia  

i stwierdzenie tego faktu przez ABW w toku prowadzonego 

postępowania może skutkować negatywnym dla 

przedsiębiorcy zakończeniem postępowania. 

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego kończy się 

wydaniem przez ABW albo SKW świadectwa zgodnie z 

wnioskiem przedsiębiorcy albo decyzją o odmowie wydania 

świadectwa lub decyzją o umorzeniu postępowania 

bezpieczeństwa przemysłowego. 

ABW albo SKW odmawia wydania świadectwa, 

stwierdzając brak zdolności do ochrony informacji 

niejawnych, z powodu: 

 odmowy wydania lub cofnięcia poświadczenia bez-

pieczeństwa osobie lub osobom, które zajmują sta-

nowisko kierownika przedsiębiorcy; 

 braku możliwości ustalenia struktury kapitałowej  

i źródeł pochodzenia środków finansowych pozosta-

jących w dyspozycji przedsiębiorcy; 

 niezorganizowania, w terminie 6 miesięcy od daty 

wszczęcia postępowania, kompleksowego systemu 

ochrony informacji niejawnych w przypadku ubiega-

nia się o świadectwo pierwszego lub drugiego stop-

nia; 

 zatajenia danych w kwestionariuszu lub podania  

w nim danych nieprawdziwych; 

 podania nieprawdziwych informacji o zmianach 

danych zawartych w kwestionariuszu. 

ABW albo SKW może odmówić wydania świadectwa, 

stwierdzając brak zdolności do ochrony informacji 

niejawnych, z powodu: 

 ujawnienia, w wyniku sprawdzenia osób wymienio-

nych w art. 57 ust. 2 pkt. 4 ustawy, w toku postępo-

wania bezpieczeństwa przemysłowego niedających 

się usunąć wątpliwości określonych w art. 24 ust. 2 

pkt 1–3 lub 5 lub w art. 24 ust. 3 ustawy; 

 niepowiadomienia w terminie 30 dni o zmianie da-

nych zawartych w kwestionariuszu w trakcie postę-

powania bezpieczeństwa przemysłowego. 

Doczekaliśmy się określenia terminu powiadomienia  

o zmianach, które zaistniały w przedsiębiorcy czy to w toku 

prowadzonego postępowania bezpieczeństwa przemysło-

wego, czy to w toku posiadanego ważnego świadectwa 

bezpieczeństwa przemysłowego. Znane sformułowanie 

„niezwłocznie” zastąpiono 30 dniowym terminem poinfor-

mowania o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu 

bezpieczeństwa przemysłowego. Jak wynika z przed-

stawionych powyżej wymogów ustawowych bardzo 

ważnym elementem organizacyjnym funkcjonującego  

Kwestionariusz  
bezpieczeństwa  

przemysłowego 

Wniosek 

Ankiety  
bezpieczeństwa  
osobowego lub  

kopie poświadczeń 
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w jednostce organizacyjnej systemu ochrony informacji 

niejawnych jest funkcjonalność informacyjna. Od faktu 

wywiązywania się przez przedsiębiorcę z obowiązku 

informacyjnego wobec ABW zależy uzyskanie, a następnie 

utrzymanie posiadanego świadectwa bezpieczeństwa 

przemysłowego. Takie zorganizowanie w jednostce 

organizacyjnej mechanizmu informacyjnego aby można 

spełnić wymaganie informacyjne, jest kluczowym Ele-

mentem posiadania ważnego świadectwa bezpieczeństwa 

przemysłowego. Oczywistym jest, że im większy 

przedsiębiorca, posiadający bardziej złożoną strukturę 

organizacyjną, tym trudniej prawidłowo funkcjonujący 

system informacyjny zbudować. 

Świadectwo, decyzja o odmowie wydania świadectwa oraz 

decyzja o cofnięciu świadectwa powinny zawierać: 

 oznaczenie organu, który wydał, odmówił wydania 

bądź cofnął świadectwo; 

 wskazanie miejsca i daty wystawienia; 

 nazwę podmiotu, adres jego siedziby, numer  

w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer REGON; 

 podstawę prawną; 

 stwierdzenie wydania świadectwa, odmowy wydania 

lub jego cofnięcia; 

 w przypadku wydania świadectwa – jego stopień, 

klauzulę tajności oraz termin ważności; 

 imienną pieczęć i podpis upoważnionego funkcjona-

riusza ABW albo funkcjonariusza lub żołnierza 

SKW. 

Decyzja o odmowie wydania oraz decyzja o cofnięciu 

świadectwa powinny zawierać uzasadnienie faktyczne  

i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności i terminie 

wniesienia: 

 odwołania do Prezesa Rady Ministrów; 

 skargi do sądu administracyjnego. 

Uzasadnienie faktyczne w części zawierającej informacje 

niejawne podlega ochronie na zasadach określonych  

w niniejszej ustawie. 

W kwestii bezpieczeństwa zasobów przedsiębiorcy należy 

wspomnieć o tym, że zmiany w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych spowodowały pojawienie się dość 

niejasnej sytuacji w zakresie ochrony informacji będących 

informacjami istotnymi dla przedsiębiorcy, a konkretnie dla 

danej jednostki organizacyjnej, dla jej zarządu, dla jej rady 

nadzorczej, dla jej właściciela. Otwarte i aktualne pozostaje 

więc pytanie w jaki sposób chronić informacje istotne, 

ważne, potrzebne, niezbędne dla danej jednostki 

organizacyjnej. Ustawa o ochronie informacji niejawnych 

tworząc nowe definicje klauzul i z klauzuli zastrzeżone 

wyrzucając dobro czy interes jednostki organizacyjnej, 

dość jednoznacznie uniemożliwiło ochronę informacji 

stanowiących określoną wartość dla jednostki 

organizacyjnej z wykorzystaniem zapisów tejże ustawy. 

Dziś informacjom stanowiącym określoną, czasem bardzo 

dużą wartość dla jednostki organizacyjnej nie możemy 

nadać nawet klauzuli zastrzeżone. Nie możemy więc 

wykorzystywać systemu ochrony informacji niejawnych  

w jednostce organizacyjnej do ochrony naszych własnych, 

bardzo ważnych informacji czy dóbr.  

- Artur Bogusz 
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   MSPO 

XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 

6 - 9 września 2016, Kielce 

www.targikielce.pl 

 

XXII Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA 

6 – 9 września 2016, 2016 r. 

www.targikielce.pl 

 

SIBEX Jesień 2016 

Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz 

24 - 25 września 2016 

www.exposilesia.pl 

 

PROTECTION TECHNOLOGIES  

Targi Nowoczesnych Technologii w zakresie 

Ochrony, Bezpieczeństwa i Ratownictwa  

wrzesień 2016, Ukraina, Kijów   

www.sawo.pl 

 

ARMS & SECURITY  

Targi Wyposażenia dla Wojska i Policji 

wrzesień 2016, Ukraina, Kijów   

www.sawo.pl 

 

XIII Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego 

TRANSEXPO 

11 – 13 października 2016 r. 

www.targikilece.pl 

 

LOKUM EXPO 

Salon Obsługi i Utrzymania Nieruchomości 

18 – 20 października 2016 r. 

www.targikielce.pl 

 

EXPOPROTECTION 

Międzynarodowe Tragi Zarządzania Ryzykiem,  

Zabezpieczeń, Bezpieczeństwa Pracy,  

Ochrony Przeciwpożarowej, Zagrożeń Przemysłowych  

i Środowiska Naturalnego 

7 – 9 listopada 2016, Francja, Paryż   

www.sawo.pl 

http://www.targikielce.pl/pl/logistyka.htm
http://www.targikielce.pl/pl/transexpo.htm
http://www.targikielce.pl/pl/transexpo.htm
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Finał Alpol Bowling Cup 2015/2016 
 

 

I Ogólnopolski Turniej Alpol Bowling Cup zakończony! Pierwszego kwietnia cztery drużyny, które zgromadziły najwięcej 
punktów w trzech kolejnych rundach spotkały się w kręgielni „Renoma” w Siemianowicach Śląskich, aby rozegrać półfinał i finał 
turnieju. Sportowa atmosfera, taniec i śpiew, poczęstunek i muzyka nie zakłóciły prawdziwej rywalizacji o najwyższe miejsca  
podium. 

  

Zawodnicy drużyn finałowych 
 

Drużyny w komplecie 

 

 

Zwycięzcą turnieju został zespół z Warszawy, mianowicie Centrum Kompetencji Przebudzenie Mocy, którego zawodnicy łącznie 
zdobyli 2125 punktów. Na drugim miejscu podium stanęli gracze z Warsaw Hawks, zdobywając łącznie 1866 punktów. W 
małym finale, czyli o miejsce III, krakowscy Barbakanie – 3 Logic przegrali z drużyną IB Systems z Poznania. Poznańscy 
zawodnicy zdobyli łącznie 1565 punktów, a Barbakanie 1378 punktów. 

W przerwach pomiędzy poszczególnymi blokami rozgrywek, zawodników zagrzewali do walki artyści – śpiewając i tańcząc. W 
czasie uroczystej gali finałowej wręczono nagrody, puchary, medale. 

 
 

 
 

Wręczenie nagród drużynom zwycięskim 

 
Fundatorem pucharów i statuetek było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń 
Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM. A na zawodnika, który zgromadził największą liczbę strików, 

czekała nagroda ufundowana przez Polską Izbę Systemów Alarmowych. 

Zawodnicy, goście, widownia oraz przede wszystkim organizatorzy wspólnie wyrazili chęć kontynuowania turnieju w następnych 
latach. Zatem do zobaczenia za rok… 

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony turnieju: http://bowlingcup.e-alpol.com.pl/ 

- inf. Alpol  

http://bowlingcup.e-alpol.com.pl/

