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Niniejsza broszura została oparta na informacjach zawartych wcześniej 
w skróconej instrukcji UE opublikowanej 2021 maja przez Komisję 
Europejską, Dyrekcję D. Wyegzekwowanie prawa i bezpieczeństwo w celu 
ochrony miejsc kultu.

Dlatego szczególnie dziękujemy Laurentowi Muschelowi i Radosławowi 
Olszewskiemu za współpracę i wskazówki.
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W całej Europie obserwuje się wzrost liczby ataków na miejsca kultu i inne instytucje religijne. W związku 
z tym zachodzi wyraźna potrzeba:

•	 (a) monitorowania i rejestrowania takich zdarzeń oraz

•	 (b) przygotowania lokalnych przywódców na takie sytuacje i do radzenia sobie z nimi w razie 
ich wystąpienia.

Ataki terrorystyczne miały ogromny wpływ zarówno na przywódców wspólnot, jak i ich członków.

Miejsca kultu powinny być przestrzenią pokoju, mądrości i duchowości. Większość obiektów zbudowano 
bez brania pod uwagę potencjalnych złowrogich działań, tym bardziej terroryzmu. Z tego powodu spec-
jaliści od bezpieczeństwa nazywają miejsca kultu „miękkimi celami” – praktycznie nie są one chronione.

Również zamachowcy zdają sobie sprawę, że miejsca te stanowią łatwy cel dla aktów nienawiści.

Synagogi, meczety, kościoły i inne świątynie stają się więc obiektami terroryzmu, profanacji i wandalizmu 
oraz innych przestępstw.

Niniejszy poradnik „Chroń swoją wspólnotę” zawiera podstawowe informacje i wskazówki dla przywód-
ców społeczności religijnych i ich pracowników, które pomogą im zadbać o bezpieczeństwo i ochronę.

Rolą projektu SASCE i Jednostki ds. Zwalczania Terroryzmu przy Dyrekcji Generalnej UE jest wspieranie 
wspólnot przez zaangażowanie wiernych i rozwijanie współpracy z lokalnymi władzami.
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A Aby chronić swoją wspólnotę, musisz zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń, które mogą 
wpłynąć na Twoją organizację i wiernych.

Dlatego tak ważne jest zidentyfikowanie każdego potencjalnego ryzyka, aby mu zapobiegać lub nim 
zarządzać. SASCE radzi:

•	 Bądź w stałym kontakcie z lokalnymi władzami publicznymi (organami ścigania), by zawsze 
wiedzieć o aktualnych zagrożeniach w Twoim kraju, mieście, społeczności.

•	  Wykonaj podstawową ocenę ryzyka:

Podana lista incydentów nie jest wyczerpująca, uzupełnij ją o pasujące przykłady

RODZAJ
Prawdopodo-

bieństwo od 1 do 5
Dotkliwość od 

1 do 5
Podjęte działania

Nadużycia w Internecie / mediach społec-
znościowych

Znieważanie/nękanie

Wandalizm/graffiti

Profanacja

Kradzież

Podpalenie

Porwanie

Brutalna napaść

Atak nożownika

Wzięcie zakładnika

Taranowanie autem

Zamachowiec z bronią palną

Materiały wybuchowe

.........................................................................
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NARZĘDZIA FIZYCZNE I  TECHNICZNE  
Bez naruszania zasad sanktuarium, którymi są miejsca kultu, da się zastosować pewne środki, mogące 
zniechęcić lub odstraszyć potencjalnych napastników, działających bez wcześniejszego przygotowania i 
mogących wybrać miejsce kultu w sposób przypadkowy.

Podstawowe narzędzia fizyczne i techniczne, które należy zainstalować w budynku lub w jego pobliżu, 
powinny być dostosowane do oceny ryzyka.

Mocny zamek w drzwiach
Wyposaż drzwi swojego budynku w mocny zamek.
Mocny zamek uniemożliwił zamachowcowi z bronią palną wejście do synagogi w Halle i zabicie 
niewinnych wiernych.

Kamery CCTV
Wyposaż swój budynek w kamery CCTV, by monitorować i wykrywać podejrzaną aktywność wokół 
obiektu, taką jak podejrzane zachowania, samochody i przedmioty.

Alarm
Alarm włamaniowy uniemożliwi sprawcy włamanie, gdy Twój obiekt jest zamknięty.
Alarm przeciwpożarowy i urządzenie do wykrywania pożaru ograniczą ryzyko przypadkowego pożaru 
lub podpalenia. Oba alarmy powinny być podłączone do odpowiedniego organu porządku publicznego

Dodatkowe narzędzia odstraszające
Rozmieść odpowiednie oznaczenia, atrapy kamer CCTV i zasugeruj innymi możliwymi sposobami, że na 
miejscu obecne są solidne zabezpieczenia – może to zniechęcić ewentualnego sprawcę.
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PODSTAWOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

•	  Mianuj zaufaną osobę na pełnomocnika ds. bezpieczeństwa

•	 Zawsze zamykaj drzwi budynku

•	 Wspólnie z organami porządku publicznego opracuj procedury awaryjne

•	 Zgłaszaj wszelkie podejrzane działania

•	 kolegom/pracownikom

•	 Organom porządku publicznego

•	 W nagłych przypadkach stosuj ustalone wcześniej procedury i udzielaj 
wiernym odpowiednich instrukcji

•	 Jeśli sytuacja awaryjna doprowadzi do kryzysu, aktywuj swój Zespół 
Zarządzania Kryzysowego

ŚWIADOMOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA 
Choć władze dokładają wszelkich starań zmierzających do ograniczenia ryzyka i 
wyeliminowania potencjalnych zagrożeń, to decydującym czynnikiem poprawy bez-
pieczeństwa jest świadomość wiernych i ich odpowiednie zachowanie wobec możli-
wych niebezpieczeństw.

Będąc świadomymi i przygotowanymi, możemy żyć dalej w spokoju, swobodnie i bez 
poczucia strachu.

Nasz Program Świadomości Bezpieczeństwa #TOGETHERWEARESAFER zapewnia 
gruntowną, łatwą do przyswojenia wiedzę z tego zakresu dla osób w każdym wieku, 
z dowolnego zakątka Europy.

Dzięki prostym działaniom zwiększysz poziom bezpieczeństwa i ochrony w swoim 
miejscu kultu i poza nim.

Dlatego zachęcamy do rozpowszechniania tych wskazówek w całej społecznoś-
ci. Odwiedź naszą stronę internetową www.sasce.eu, na której możesz pobrać 10 
fi lmów i plakaty
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ZMNIEJSZ RYZYKO  
Akceptacja ryzyka jest elementem procesu zarządzania ryzykiem i istotną częścią każdego procesu bezpieczeńst-
wa. Miejsca kultu nie są wyjątkiem.

Dlatego projektowanie, planowanie i wdrażanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w miejscach kultu powin-
no być zgodne z oceną ryzyka.

Na podstawie oceny ryzyka i działań zapobiegawczych zdefiniuj i wykonaj dodatkowe działania wymagane w celu 
ograniczenia ryzyka.

Ocena ryzyka i jego ograniczanie powinny być poddawane regularnym przeglądom, aby zapewnić adekwatność 
wdrożonych środków i działań.

RODZAJ
Prawdopodo-
bieństwo od 1 

do 5

Dotkliwość 
od 1 do 5

Podjęte działania
Działania, jakie należy 

podjąć

Nadużycia w Internecie / medi-
ach społecznościowych

Znieważanie/nękanie

Wandalizm/graffiti

Profanacja

Kradzież

Podpalenie

Porwanie

Brutalna napaść

Atak nożownika

Wzięcie zakładnika

Taranowanie autem

Zamachowiec z bronią palną

Materiały wybuchowe

...............................................................



CHROŃ SWOJĄ WSPÓLNOTĘ

PORADNIK DLA LIDERÓW I CZŁONKÓW PERSONELU

- 9 -

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PORZĄDKU PUBLICZNEGO   
Zachęcamy do kontaktu z lokalnymi władzami i nawiązania współpracy i relacji opartej na zaufaniu. Jak wspomnia-
no wcześniej, ważne jest, aby organy porządku publicznego informowały Cię o poziomie i charakterze zagrożenia 
dla Twojego kraju, miasta i społeczności.

Zalecamy poinformowanie organów porządku publicznego o ocenie ryzyka i wszystkich działaniach podjętych w 
celu optymalizacji ochrony Twojej wspólnoty.

Aby zoptymalizować komunikację z organami porządku publicznego i przekazać informacje niezbędne im do dz-
iałania, prosimy o udostępnienie osobom kontaktowym „Poradnika praktycznego SASCE dla organów porządku 
publicznego”.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej SASCE: www.sasce.eu
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Pomimo naszych najlepszych wysiłków, nie zawsze będziemy mogli zapobiec najgorszemu, czyli sytuacji 
kryzysowej.

CZYM JEST SYTUACJA KRYZYSOWA  

•	  Zagrożone są znaczące zasoby  
ludzkie, środowiskowe, ekonomiczne

•	 Jest mało czasu na reakcję  
na początku kryzysu dostępne są częściowe i niezweryfikowane informacje

•	 Wydarzenie charakteryzuje się dużą niestabilnością  
Codzienne, rutynowe procedury służą do radzenia sobie z incydentami, a nie kryzysami

•	 Sytuacji nie da się opanować i naprawić bez nadzwyczajnych środków  
Im dłużej czekamy z reakcją, tym gorsze są konsekwencje

Aby złagodzić skutki kryzysu, należy aktywować swój Zespół Zarządzania Kryzysowego (ZZK).
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DWA GŁÓWNE CELE ZZK 
Najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoich wiernych i personelu. Zapewnij im niezbędną pomoc.

Gdy zapewnisz im bezpieczeństwo, podejmij odpowiednie kroki, by przywrócić działalność wspólnoty. Dzięki temu 
członkowie wspólnoty poczują się bezpieczniej, a cała społeczność będzie silniejsza.

ZZK SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE ROLE 

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO

Ratuj życie
Powrót do rutyny



- 12 -

WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI 
Etap przygotowawczy ⊲ Skontaktuj się z władzami lokalnymi:

•	 Samorząd miasta / gminy

•	 Krajowe lub lokalne centrum kryzysowe

•	 Organy porządku publicznego

•	 Straż pożarna

•	 Pogotowie

Zbuduj pełną zaufania współpracę i zaproś przedstawicieli służb na ćwiczenia przygotowawcze.

Więcej informacji na temat zarządzania kryzysowego znajdziesz w filmie zamieszczonym na naszej 
stronie internetowej www.sasce.eu
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E SASCE to złożony projekt finansowany przez Komisję Europejską, mający na celu zwiększenie bez-

pieczeństwa miejsc kultu i ich otoczenia, w ramach samych wspólnot chrześcijańskich, buddyjskich, 
muzułmańskich i żydowskich oraz w ich wzajemnych relacjach. Opracowywanie i rozwijanie dobrych 
praktyk zalecanych przez Komisję w zakresie ochrony przestrzeni publicznych, ale także opieranie się na 
wiedzy i doświadczeniu dobrze zorganizowanych społeczności i grup bezpieczeństwa.

Cztery organizacje partnerskie oferują materiały dla przywódców, członków i pracowników wspólnot 
(podstawowe narzędzia bezpieczeństwa, świadomość bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe). Nas-
tępnym krokiem jest zbudowanie sieci koordynatorów ds. wykorzystania tych treści, a następnie roz-
powszechninie ich poprzez szkolenia, krótkie szkolenia w społecznościach i wokół nich, a także szersze 
kampanie komunikacyjne w całej Europie.

Projekt ma również na celu zbudowanie zaufania i współpracy między społeczeństwem obywatelskim 
a władzami państwowymi, ułatwiając stworzenie oficjalnych kanałów komunikacji między przywódcami 
wspólnoty a organami władzy publicznej.

Prognozuje się, że będzie to początkiem długofalowego procesu współpracy międzywyznaniowej w 
zakresie bezpieczeństwa, która przyniesie bardzo pozytywne skutki dla społeczności w państwach 
członkowskich UE i poza nią.
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NR KWESTIA - OBSZAR ZAINTERESOWANIA Status obiektu
Podjęte działania

OK N.OK

1

Na czym polega moja kontrola dostępu? Czy 
główne wejścia są całkowicie otwarte? Czy 
dostęp do miejsca kultu jest przyznawany po 
wizualnej weryfikacji osób wnioskujących o 
dostęp?

☐ ☐

2

Czy główna brama lub punkt dostępu są zamy-
kowane i czy konstrukcja jest wystarczająco 
wytrzymała, aby zapobiec zewnętrznej próbie 
włamania. Jakie działania można podjąć w celu 
wzmocnienia bramy dostępu?

☐ ☐

3

Czy istnieją boczne lub tylne wejścia, które 
umożliwiają dostęp do miejsca kultu? Czy można 
je otworzyć od wewnątrz lub od zewnątrz, aby 
niepostrzeżenie wejść do środka?

☐ ☐

4
Czy w razie zagrożenia na zewnątrz obiektu 
można szybko zamknąć i zablokować wejście, 
by uniemożliwić dostęp i chronić wiernych?

☐ ☐

5

Czy przy miejscu kultu znajduje się parking? z 
kontrolą dostępu lub czy parking jest ogólno-
dostępny? Czy parking mógłby zostać wyko-
rzystany do ataku bombowego?

☐ ☐

6

Czy wierni gromadzą się przed miejscem kultu 
przed lub po obrzędach religijnych? Czy miejsca 
zgromadzeń są narażone na ewentualny atak z 
pojazdu lub inne możliwe zagrożenia?

☐ ☐

7

W przypadku, gdy personel lub osoba duchow-
na opiekująca się miejscem kultu religijnego 
zaobserwuje podejrzane zachowanie osoby lub 
grupy osób w miejscu kultu religijnego, jakie 
działania można podjąć w celu zaalarmowania 
personelu?

☐ ☐

8

Czy system CCTV jest w stanie monitorować 
miejsca, które pozwalają wykryć nietypowe 
zachowanie wewnątrz lub na zewnątrz obiektu? 
Czy CCTV jest stale monitorowane? Czy istnieje 
system kontroli dostępu połączony z moni-
toringiem CCTV? Czy monitoring CCTV może 
pomóc Ci w reagowaniu i ochronie Twojego 
obiektu?

☐ ☐

ZAŁĄCZNIK: AIDE-MÉMOIRE – LISTA KONTROLNA DOTY-
CZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
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NR KWESTIA - OBSZAR ZAINTERESOWANIA Status obiektu
Podjęte działania

OK N.OK

9

Czy istnieje system bezpieczeństwa połączony 
z cichym alarmem? Czy cichy alarm jest pow-
iązany z policją lub z prywatną ochroną? Czy 
przetestowano działanie cichego alarmu? Jak 
długi jest czas reakcji na uruchomiony alarm?

☐ ☐

10
Czy przed miejscem kultu znajduje się oznakow-
anie informujące o tym, że wewnątrz obiektu 
stosuje się środki bezpieczeństwa?

☐ ☐

11

Wrogi monitoring – sprawdź, czy Twój obiekt 
jest widoczny ze szczegółami na stronach 
internetowych i mapach (np. Google Streetview, 
kamery internetowe na żywo – windy.com)

☐ ☐

12 Czy CCTV jest podłączony do prywatnego lub 
publicznego systemu nadzoru? ☐ ☐

13

Czy masz lub możesz zainstalować małą budkę 
strażniczą poza miejscem kultu, sugerowałaby 
obecność ochrony? Czy to się sprawdzi w Two-
im przypadku?

☐ ☐

14

Czy regularnie przegląda się paczki lub przed-
mioty pozostawione w miejscu kultu? Czy 
otrzymujesz dużo korespondencji? Czy Twoje 
miejsce kultu może stać się celem zamachu za 
pośrednictwem przesyłek pocztowych (zagroże-
nia wybuchowe)?

☐ ☐

15
Czy w przeszłości przeprowadzono jakiekolwiek 
rodzaj próbnych alarmów, żeby sprawdzić, jak 
personel zareaguje w sytuacji kryzysowej? 

☐ ☐

16

Czy personel obsługujący działalność mie-
jsca kultu jest zaznajomiony z procedurami 
alarmowymi? (z wyjątkiem scenariuszy z 
włamaniem)?

☐ ☐

17 Czy z personelem przeprowadzono szkolenia 
lub ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa? ☐ ☐

18

Czy ustanowiłeś skuteczny i zrozumiały kanał 
komunikacyjny z władzami zaangażowanymi 
w reagowanie na sytuacje kryzysowe w twoim 
miejscu kultu (np. policja, ochrona cywilna, straż 
pożarna i służby ratownicze), czy wszyscy pra-
cownicy znają te kontakty?

☐ ☐



- 16 -

NR KWESTIA - OBSZAR ZAINTERESOWANIA Status obiektu
Podjęte działania

OK N.OK

19

Czy Twoim zdaniem działania związane z pan-
demią COVID-19, np. utrzymywanie dystansu 
społecznego, potencjalnie stworzyły słabe 
punkty? Czy wierni są bardziej  narażeni na 
zagrożenia, takie jak taranowanie pojazdem lub 
zamach z użyciem broni palnej, gdy przebywają 
na zewnątrz miejsca kultu?

☐ ☐

20

Czy nawiązałeś kontakt roboczy z władzami 
publicznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeńst-
wo miejsc kultu w celu otrzymywania informacji 
na temat bezpieczeństwa i innych informacji o 
zagrożeniach?

☐ ☐

21

Czy utrzymujesz ten sam poziom bezpieczeńst-
wa w swoim obiekcie podczas świąt (Chanuka, 
Ramadan, Boże Narodzenie itp.), kiedy zagroże-
nie może być większe?

☐ ☐

22

Czy wykorzystujecie platformy mediów społec-
znościowych do informowania wiernych o szcze-
gółach dotyczących działalności religijnej? Jeśli 
tak, czy rozważasz dodanie tam w przyszłości 
także kilku podstawowych komunikatów na 
temat zasad bezpieczeństwa, nie wzbudzając 
jednocześnie niepokoju? 

☐ ☐

23

Czy podejmujesz jakieś kroki, by zapobiec ata-
kom na duchownych (księży, rabinów, imamów) 
oraz by ich chronić? Czy niektóre nieprzewidy-
walne działania można wprowadzić do ich codzi-
ennych czynności?

☐ ☐

24

Czy nawiązałeś kontakt roboczy z władzami 
publicznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeńst-
wo miejsc kultu w celu otrzymywania informacji 
na temat bezpieczeństwa i innych informacji o 
zagrożeniach?

☐ ☐

25
Czy drogi ewakuacyjne są czyste i drożne, aby 
ułatwić ewakuację awaryjną? Czy personel zna 
procedury ewakuacyjne?

☐ ☐

Źródło: Krótki poradnik UE dotyczący wspierania ochrony miejsc kultu (maj 2021 r.) Komisji Europejskiej, Dyrekcji 
Generalnej ds. Zwalczania Terroryzmu
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Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym razie nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji 
Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania 

zamieszczonych poniżej informacji.
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