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Infrastruktura - Systemy zabezpieczeń i monitoring
Mgr Witold Gil
KONSPEKTY WYKŁADÓW:
1.

Czynniki powodujące zagrożenie życia i mienia w obiektach zabytkowych i sakralnych,
sposoby przeciwdziałania, przykłady zagrożeń i ich możliwe konsekwencje.
Na wykładzie zwrócimy uwagę na zagrożenia dla przedmiotów znajdujących się we wnętrzach
budynków zabytkowych, muzealnych oraz sakralnych, oraz zagrożenia dla istnienia takich
obiektów w ogóle. Takie zagrożenia to zniszczenie lub kradzież mienia spowodowane
działaniami osób trzecich lub niedopełnieniem obowiązków ze strony personelu. Na przykładach
sytuacji, które miały już miejsce w przeszłości pokazane zostaną sposoby zabezpieczenia
mienia. Zostaną zaprezentowane rodzaje systemów i urządzeń zabezpieczających, które zostały
stworzone do wykrywania zagrożeń i alarmowania służb ratowniczych oraz takie urządzenia,

które mają za zadanie automatyczne usunięcie niebezpiecznych zjawisk bez oczekiwania na
decyzję człowieka.
2.

Przedstawienie zagadnień związanych z charakterystyką pracy urządzeń i systemów detekcji
zagrożeń, zagadnienia związane z projektowaniem i wykonaniem systemów zabezpieczeń w
obiektach sakralnych i zabytkowych.
Najlepszym zabezpieczeniem obiektów byłby człowiek o wyostrzonym zmyśle obserwacji,
skrupulatnie wykonujący swoje obowiązki, jednak uwagę człowieka zawsze można rozproszyć.
Systemy i czujniki elektrotechnicznego zabezpieczenia mienia mają zastąpić zmysły człowieka i
podejmować zaprogramowane decyzje, które w normalnych warunkach człowiek musiałby
podjąć. Czujniki i detektory zainstalowane w urządzeniach mające zastąpić na przykład zmysł
wzroku czy węch choć mogą być wielokrotnie bardziej czułe i widzieć zjawiska niedostrzegalne
dla ludzi mają jednak ograniczenia. Świadomość tych ograniczeń, doświadczenie w
projektowaniu i wiedza na temat chronionego obiektu są podstawą od takiego zaprojektowania
ochrony, które zminimalizuje ryzyko niewykrycia lub zbyt późnego wykrycia zagrożeń. Na
wykładzie zostaną przekazane podstawowe wiadomości w tym obszarze.

3.

Przedstawienie zagadnień związanych z integracją systemów detekcji zagrożeń, zdalnym
monitorowaniem sygnałów alarmowych jako odpowiedzią na niedostatek pracowników ochrony
fizycznej w obiektach sakralnych i zabytkowych. Informacje na temat niezbędnych przeglądów i
konserwacji urządzeń w instalacjach zabezpieczenia mienia oraz okresowych sprawdzeń
niezawodności ustalonych procedur.
Systemy i urządzenia alarmowe mogą działać skuteczniej jeśli zostaną odpowiednio połączone
ze sobą. Często nie można również uniknąć potrzeby włączenia personelu chronionego obiektu
w działania związane z jego zabezpieczeniem. Równie często liczebność personelu jest
niewystarczająca lub działanie zbyt wolne, żeby wykryć i udaremnić zagrożenie dla mienia lub
życia. Tutaj z pomocą przychodzą środki łączności, które automatycznie wysyłają informacje o
zagrożeniu do służb ratunkowych podejmujących działania adekwatne do zaistniałej sytuacji.

