
Posiedzenie KT52 czyli Komitetu Technicznego 

zajmującego się normami dotyczącymi systemów 

alarmowych  w dniu 15 lutego br. 

Jak zwykle na posiedzenie przyszło tylko jedna trzecia członków komitetu. 

Czasami przychodzi na posiedzenie komitetu dwie, trzy osoby więcej ale w 

pracach biorą udział zawsze te same osoby a to znaczy, że część członków 

KT była tylko raz na posiedzeniu komitetu – podczas inauguracji – a 

komitet liczy 30 członków.  Zapytałem obecnych kto jest związany z 

POLALARMEM? Na jedenaście osób tylko trzy potwierdziły swoje 

powiązania z tym stowarzyszeniem. Ta informacja ma bardzo istotne 

znaczenie ponieważ zaprzecza przekazanym publicznie danym - między 

innymi podczas I Europejskiego Forum Normalizacyjnego jakie miało 

miejsce 1 lutego br w budynku NOTu -  że to właśnie Polalarm prowadzi 

jako wiodący prace w KT52. 

Komitet wykorzystuje trzy płaszczyzny komunikowania się z i między 

członkami: 

1. Ustalone przez PKN czyli poprzez specjalny wymagający imiennego  

logowania „Moduł” na  stronie PKN i ta witryna służy do 

głosowania, przekazywania informacji o pracach komitetu,  zbierania 

informacji i propozycji dotyczących norm w zakresie sfery 

zainteresowania KT52, 

2. Podczas posiedzeń komitetu które odbywa się zawsze w budynku 

PKNu i są to spotkania robocze których celem jest bezpośrednia 

wymiana informacji oraz wyjaśniania i ustalania ostatecznych wersji 

tłumaczeń norm, 

3. Nieformalny czyli bezpośrednia korespondencja emailowa między 

członkami komitetu. 

AD.1 z założenia głosowanie i wymiana informacji między członkami 

komitetu poprzez „Moduł” miało ułatwić pracę komitetu przy 



jednoczesnym zapewnieniu ograniczenia dostępu do informacji jedynie dla 

uprawnionych członków KT. W praktyce okazało się, że: 

 Część członków komitetu nie umie lub nie ma możliwości 

korzystania z „Modułu” np. z powodu blokowania dostępu przez 

blokady internetowe wewnątrz instytucji w których te osoby są 

zatrudnione a nie wszyscy członkowie komitetu mają własne 

komputery i dostęp w domu do Internetu! 

 Sama obsługa „Modułu” ze  strony PKN dość solidnie kuleje ze 

względu na liczne wyłączenie serwisu z powodu konserwacji - 

zwłaszcza kłopotliwe są nocne wyłączenia kiedy my członkowie 

komitetu mamy nareszcie trochę czasu i moglibyśmy przejrzeć 

zasoby zgromadzone w KT52, 

 Czasochłonne i kłopotliwe /jak na razie całkiem 

nieskuteczne/ jest usuwanie ze składu KT tych członków 

którzy nie biorą  udziały w pracach KT  a ma to znaczenie przy 

głosowaniu nad normami gdyż dla przyjęcia normy wymagana jest 

większość głosów ale dla odrzucenia wystarczy, że część członków 

KT nie weźmie udziału w głosowaniu. Ten brak symetrii i stosowany 

przez PKN system liczenia głosów bardzo skutecznie blokuje 

wprowadzanie nowych norm. Sugestie ze strony członków 

komitetu aby zmienić zasady głosowania i liczenia głosów 

pozostają bez jakiejkolwiek reakcji ze strony władz PKNu. 

Nieoficjalnie podano nam, że zmiana zasad głosowania wymaga 

około dwóch lat! W tym czasie na piechotę można dojść do Chin i 

wrócić. Usuwanie ze składu KT nieaktywnych a więc blokujących 

prace członków jest jak do tej pory całkowicie nieskuteczne pomimo 

wielokrotnego sygnalizowania przewodniczącemu Andrzejowi 

Ryczerowi,  przez tych którzy biorą czynny udział  w pracach, skali 

problemu. Nawet w przypadku gdy trzy osoby ze składu komitetu 

zmieniło miejsce pracy a więc utraciły prawo reprezentowania firmy 

w dalszym ciągu są na liście członków KT!, 



 Sygnalizowane problemy z przydatnością obecnej wersji 

„Modułu” spowodowały uruchomienie przez PKN prac nad 

wdrożeniem innej wersji do której logowanie byłoby prostsze i 

dostępne na zasadzie przesyłania jednorazowych haseł na telefony 

komórkowe /prywatne?/. Nie wiadomo jednak w jakim punkcie jest 

uruchamianie tej nowej wersji, 

 Problemem podstawowym w pracach KT52 i nie tylko tego 

komitetu– co sygnalizowałem już kilkakrotnie – jest sposób 

liczenia głosów. W składzie komitetu są specjaliści o różnym 

zakresie wiedzy lecz tylko kilka osób obejmuje swoim zakresem 

wiedzy kilka dziedzin – ktoś kto się zna na systemach CCTV nie musi 

się znać np. na  systemach sygnalizacji pożaru i odwrotnie – a więc 

wymaganie aby w głosowaniu musieli się wypowiadać na „tak” lub 

„nie” wszyscy członkowie KT jest bez sensu. Są dwa wyjścia z 

sytuacji – pierwsze - procentowy układ głosów liczony jest na bazie 

liczby osób biorących udział w głosowaniu – czyli głosowało np. 14 

osób, 12 było za „tak” więc większość głosowała za „tak”. Obecnie w 

takim jak ten przypadku – ponieważ głosowało mniej niż 50 % 

członków KT  wynik głosowania uznawany jako „odrzucenie” czyli 

głosowanie na ”nie”. Druga wersja liczenia głosów, zaproponowana 

przez członka KT Pana Jerzego Sobstela – to uruchomienie takich 

samych procedur głosowania jak w CENELECu czyli  trzy rodzaje 

głosów – na „tak”, na „nie” i głos „wstrzymujący się” dający furtkę 

tym którzy na konkretnym zakresie normy się nie znają. Wyniki 

procentowe są liczone tylko wg głosów na „tak” i „nie”. Wersja ta 

będzie skuteczna jednak pod jednym warunkiem – usuwania ze 

składu komitetów tych osób które notorycznie nie biorą udziału w 

pracach komitetów co jak widać nie jest przy obecnym podejściu 

władz PKN wykonalne,  

AD.2 Wymiana uwag i sugestii między członkami KT przy 

wykorzystywaniu jedynie ”Modułu” jest z samej zasady 

czasochłonna a więc w bardzo ograniczonym zakresie przydatna przy 



korektach tłumaczonych norm – tu najlepiej się sprawdzają 

posiedzenia robocze gdyż szybkość i zakres wprowadzanych zmian są 

wtedy największe. Nie jest konieczne aby udział w posiedzeniach 

roboczych komitetu brali udział wszyscy czy nawet większość członków - 

wystarczy aby przychodzili ci którzy znają się na konkretnym, omawianym 

temacie. Co ciekawe drugorzędną sprawą jest znajomość języka 

angielskiego  - najważniejszą zaś – znajomość zagadnienia. Wielokrotnie 

zdarzało się też że zgłoszona co do fragmentu tłumaczenia wątpliwość 

była sprawdzana na tekstach normy w językach niemieckim i francuskim 

gdyż wersja angielskojęzyczna budziła zbyt duże wątpliwości. Jednym 

słowem tłumaczenie norm nie jest sprawą prostą i nie wystarczy opłacić 

tłumacza – jest zbyt wiele pułapek na które nie zwróci uwagi osoba która 

na bieżąco nie zna problemów tematu normy. Wielokrotnie też miały 

miejsca sytuacje gdy tylko jedna osoba z biorących udział w pracach 

dostrzegała wątpliwości i kolizje w konkretnym przetłumaczonym 

fragmencie – dlatego tak istotna jest praca zespołowa. 

AD.3 Nieformalny emailowy przepływ informacji między członkami 

KT był wielokrotnie wykorzystywany zwłaszcza wtedy gdy prace komitetu 

dochodziły do „ściany”. Padły nawet propozycje rozwiązania 

komitetu ze względu na blokowanie efektów prac przez osoby 

które nie biorą udziału ani w posiedzeniach komitetu ani w 

głosowaniach. 

Jak widać sama problematyka organizacji działania -  w tym przypadku - 

KT52 – zaledwie zasygnalizowana zajęła kilka  stron tekstu.  

A w jakim obecnie miejscu są prace KT52? 

Tematem wiodącym podczas ostatniego posiedzenia było ustalenie 

ostatecznej wersji tłumaczenia normy dotyczącej CCTV czyli PN EN 

50132-1. Ta norma jest w spisie polskich norm od 2010 roku lecz jak do 

tej pory jest tzw. „normą okładkową” czyli na język polski 

przetłumaczona jest jedynie okładka a cała zawartość normy jest w języku 

angielskim – niemniej jest to polska norma. 



Pieniądze na przetłumaczenie tej normy wyłożyła PISA i od kilku miesięcy 

wprowadzane są korekty do tłumaczenia a posiedzenie KT 52  w dniu 15 

lutego doprowadziło do zakończenia prac nad korektami i do wstępnej 

akceptacji normy. Jeszcze sprawdzeniu zostanie poddana ta wersja normy 

po wprowadzeniu ostatnio wprowadzonych poprawek – czy nie wystąpiły 

kolizje w tłumaczeniu -  przez trzy wytypowane ze składu komitetu osoby i 

norma zostanie zgłoszona do głosowania i przyjęcia. 

Jakie szanse przy obecnej procedurze głosowania ma ta norma 

aby został przyjęta? 

Osoba prowadzące z ramienia PKNu sekretariat KT52 została poproszona 

aby: 

- korespondencyjnie poprosiła osoby które zmieniły miejsce pracy aby 

zrezygnowały  z członkostwa w KT, 

- wysyłała aż do skutku przypomnienia do osób które notorycznie uchylają 

się od głosowania. 

Może te działania poskutkują?  

A jeśli nie? 

Nie wiem, po prostu nie wiem – czasami po prostu ręce opadają. 

Czy ta norma jest istotna dla środowiska ochrony? 

Bardzo. 

Dlaczego? 

Przypomnę czym są normy – to jest nic innego jak zaakceptowany przez 

całe europejskie środowisko branży ochrony zbiór informacji co do 

klasyfikacji systemów, metod sprawdzania, procedur i wymagań. 

Dokładnie te same normy obowiązują w większości krajów Europy co w 

Polsce a co ciekawe zarówno Turcja jak i Ukraina wprowadzają normy 

europejskie u siebie chociaż nie są do tego zobowiązane. Powiem więcej – 

są tam wprowadzane szybciej niż w Polsce i tego już zupełnie nie 

rozumiem a może rozumiem tylko nie rozumiem dlaczego jest w Polsce 

grupa blokująca wprowadzanie norm. 

Dziedzina telewizji przemysłowej jest pod wieloma względami szczególna 

w branży elektronicznych systemów zabezpieczeń ponieważ: 



- przy dużych zagrożeniach same systemy alarmowe nie są już 

wystarczające – konieczne jest także ustalenie poziomu i skali zagrożenia, 

- samo zasygnalizowanie zagrożenia bez identyfikacji sprawców już nie 

jest często wystarczające, 

- CCTV umożliwia  weryfikację alarmów a więc zmniejsza liczbę  

niepotrzebnych wyjazdów patroli interwencyjnych a także zwiększa 

skuteczność interwencji, 

- umożliwia nadzór dużych obszarów przy zaangażowaniu małej liczby 

osób,  

================ 

Konieczne jest więc przyjęcie jednakowych metod klasyfikacji systemów 

CCTV i taką rolę spełniają normy. 

================== 

A dlaczego wprowadzona w Polsce „norma okładkowa” PN EN 

50132-1:2010 nie jest wystarczająca? 

Jest kilka bardzo istotnych powodów: 

- każdy z użytkowników musiałby tłumaczyć normę na swój użytek i 

znając trudności tłumaczenia nawet w zespole efekty mogły by się 

znacznie różnić w zależności od tego kto by tłumaczył, 

- dopóki norma  nie jest przetłumaczona nie może być przywoływana ani 

w Ustawach ani Rozporządzeniach na terenie Polski. 

Przykład – Stadion Narodowy 

 Na Stadionie Narodowym zamontowano 350 kamer tzn. trzy razy więcej 

niż na znacznie większym stadionie w Berlinie.  

Czy system CCTV na stadionie w Berlinie spełnia wymagania normy EN 

50132-1?  

Jest wysoce prawdopodobne, że tak.  

Czy system CCTV na Stadionie Narodowym spełnia wymagania normy PN 

EN 50132-1:2010? 

A tego nikt nie wie?  

A jakie wymagania spełnia? 



 A tego też nikt nie wie ale jest prawdopodobne, że spełni wymagania 

rozporządzenia MSWiA dotyczące obowiązku rejestrowania imprez 

masowych. 

To te wymagania mogą być różne? 

A mogą bo w Berlinie wystarcza około 100 kamer a Warszawie trzeba ich 

/czy rzeczywiście trzeba?/ 350. 

Wszystko w porządku? 

A chyba nie. 

Przykład – monitoring miejski 

Zbierałem informacje na temat monitoringu w kilku miastach w Polsce. 

Bardzo pomocny był cykl artykułów jakie się ukazały w Systemach 

Alarmowych w ostatnich latach. Wysnułem na ich podstawie i informacji 

dostępnych w Internecie kilka ciekawych wniosków: 

 Każde z miast które podejmowało się budowy monitoringu 

miejskiego działało w oderwaniu od doświadczeń czy też działań 

innych miast, 

 W żadnym przypadku nie odwoływano się do Polskich Norm, 

  Listy zagrożeń w poszczególnych miastach tylko częściowo się 

pokrywały, 

 Po około 10 latach użytkowania systemy zestarzały się technicznie i 

użytkowo a więc wymagają zmian, rozbudowy, korekt, wymiany 

zwłaszcza rejestratorów i dużej części kamer, 

 Najskuteczniej monitoringi miejskie wykorzystują Straże Miejskie a 

najmniej Policja! /ciekawy temat i wymagający osobnego 

omówienia/ 

Wracając do norm – znany jest mi tylko jeden przypadek gdy miasto 

korekty w systemie monitoringu zdecydowało się przeprowadzić na bazie 

Polskich Norm. To źle świadczy o normach -  nie – to źle świadczy o tych  

którzy blokują wprowadzanie w Polsce przetłumaczone wersje norm. 



Czy systemy monitoringu byłyby lepsze gdyby opierano się na normach? 

Zdecydowanie tak. 

Po audycie  w jednym z miast okazało się, że ich dotychczasowy system 

oceniany wg norm ledwie spełnia stopień zabezpieczenia jeden wg 

norm a powinien spełniać wymagania dla stopnia zabezpieczenia trzy. 

Różnica jest taka, że w pierwszym przypadku wystarcza jeśli system 

spełnia kilkanaście wymagań a w drugim kilkaset.  

Użytkownicy po prostu nie mieli nie mogli mieć świadomości skali 

wymagań jakie stawiają w tym przypadku normy. 

Nasze bezpieczeństwo jest bezpośrednio zależne od tego czy 

wykorzystujemy potencjał doświadczeń krajów Unii czy nie. Dla pełnego 

wykorzystania konieczne jest szybkie wprowadzanie w Polsce 

przetłumaczonych wersji norm. 

Stefan Jerzy Siudalski 18.02.2012  

 

 

 

  


