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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 ciągu ostatnich 10 lat coraz częściej dochodziło do ataków na miejsca kultu. Akty terroryzmu mocno 
dotknęły przywódców wszystkich wspólnot oraz ich społeczności.

Miejsca kultu powinny być przestrzenią pokoju, mądrości i duchowości. Większość obiektów zbudowa-
no bez brania pod uwagę potencjalnych złowrogich działań, tym bardziej terroryzmu. Z tego powodu 
specjaliści od bezpieczeństwa nazywają miejsca kultu „miękkimi celami” – praktycznie nie są 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.

Poradnik „Chroń swoją wspólnotę” zawiera podstawowe informacje i praktyczne wskazówki dla wi-
ernych, które pomogą im zadbać o własne 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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Choć władze dokładają wszelkich starań zmierzających do ograniczenia ryzyka i wyeliminowania po-
tencjalnych zagrożeń, to decydującym czynnikiem poprawy bezpieczeństwa jest świadomość wiernych 
i ich odpowiednie zachowanie wobec możliwych niebezpieczeństw.

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

Program Świadomości Bezpieczeństwa #TOGETHERWEARESAFER zapewnia gruntowną, łatwą do przy-
swojenia 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.

Dziesięć prostych wskazówek, aby poprawić swóją gotowość:

#TOGETHERWEARESAFER
Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym razie nie stanowią ofi cjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba 

działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych poniżej informacji.

PODEJRZANY PRZEDMIOT
Podejrzany jest przedmiot, który nie należy do danego miejsca

WYGlĄDA ON JAK ZwYKŁA RzECz, 
ALE MOŻE UKrYWAĆ ZAGrOŻENIe

Albo nawet te puszki i butelki pozostawione pod siedzeniem autobusu.

Jeżeli zauważysz 

Nie dotykaj! Odejdź od tego! Zgłoś to!

PODEJrZANY PrZEDmIoT

#TOGETHERWEARESAFER
Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym razie nie stanowią ofi cjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba 

działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych poniżej informacji.

PODEJRZANE ZACHOWANIE
Jeśli jesteś świadkiem podejrzanego zachowania, dzwoń pod numer 112, by 

zapobiec możliwemu incydentowi

ZADzWOŃ POD NUMER 112, BY ZAPOBIeC MOŻLIWEMU INcYDENtOWI. TO, CO ZrOBISz, MA ZnACzENIe!

112

JEŚLI WIDzISz, ŻE KtOŚ 
ZOStAWIa PODEJrZANY 
PrZEDmIoT…  

…  PrZEGlĄDA PODEJrZANE 
StRONY INtERnETOWE LUB

GrOMADzENIe INfORmACjE 
O FUNkCjONARIuSzACh 
ORgANÓW PORzĄDkU 
PUBlICzNEGO
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#TOGETHERWEARESAFER
Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym razie nie stanowią ofi cjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba 

działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych poniżej informacji.

PORWANIE

JEŚLI NIeZnAJOMY DAJE CI 
CUKIeRkI LUB PrEZENt

JEŚLI KtOŚ, KOGO NIe ZnASz, PrOSI O 
OTwARcIe DrZwI

W RAZIe WĄTpLIWOŚCI – 
DzWOŃ POD 112

112
W ŻADnYM WYPADkU

Nie idź z 
nieznajomymi

Nie przyjmuj 
podarunków

Nie otwieraj 
drzwi

#TOGETHERWEARESAFER
Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym razie nie stanowią ofi cjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba 

działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych poniżej informacji.

RKO
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

RYTm JAK W PIoSENcE 
RYTm JAK W PIoSENcE DYSkOTEKOWEJDYSkOTEKOWEJ

RESUScYTACjA 
KrĄŻENIoWO-
ODdEChOWA

PrOCEDURA
(jeśli ofi ara nie oddycha)

Wezwij pomoc. Umieść ręce na 
klatce piersiowej.

Legen Sie Ihre Hände 
auf die Brust.

Jeśli to możliwe, 
użyj defi brylatora.

#TOGETHERWEARESAFER
Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym razie nie stanowią ofi cjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba 

działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych poniżej informacji.

OCHRONA DANYCH

ANnA LUBI DzIeLIĆ SIĘ W INtER-
NECIe SzCzEGÓŁAMI SwOJEGO 
CODzIeNnEGO ŻYCIa.

AKtUaLIZACjA StATUSÓW W 
MEDIaCh SpOŁECzNOŚCIoWYCh, 

ZdJĘCIa, ODwIeDzONE MIeJsCA…  

JEDnAK TE PrYWATnE 
DANE MOGĄ BYĆ 
WYKORzYStYWANE 
PrZEZ PrZEStĘPcÓW I 
TERrORYStÓW

PEDOFILE
TERrORYŚCI
PrZEStĘPcY

WIĘC ZAStANÓW SIĘ DwA RAZY PrZED UDOStĘPnIeNIeM 
SwOiCh PrYWATnYCh DANYCh W INtERnECIe!

#TOGETHERWEARESAFER
Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym razie nie stanowią ofi cjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba 

działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych poniżej informacji.

RADYKALIZACJA

JEŚLI ZAuWAŻYSz, ŻE TwÓJ 
ZnAJOMY LUB ZnAJOMA:

IZOLUJE SIĘ

TrACI KONtAKt Z RODzINĄ

ROZmAWIa O TEoRIaCh 
SpISkOWYCh

ZACzYNA SIĘ RADYKALIZOWAĆ

UTrZYMUJ Z NIM / Z NIĄ 
KONtAKt,

POROZmAWIaJ Z PrZYJACIÓŁMI 
LUB RODzINĄ

ZADzWOŃ POD LOKALnY NUMER 
WYDzIaŁU ZAPOBIeGANIa 

RADYKALIZACjI

Inform his/her parents Contact the prevention of 
radicalization

ZABIĆ ICh 
WsZYSt-
KICh…

Porozmawiaj z jego / jej przy-
jaciółmiUtrzymuj z nim / nią kontakt

Poinformuj jego / jej rodziców Skontaktuj się z organem 
prewencji

#TOGETHERWEARESAFER
Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym razie nie stanowią ofi cjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba 

działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych poniżej informacji.

FAŁSZYWA TOŻSAMOŚĆ W SIECI

SkĄD WIeSz, KtO SIĘ 
UKrYWA ZA PrOFILEM 
INtERnETOWYM?WYŚLIJ MI 

WIĘCEJ ZdJĘĆ! 
TERAZ!

ZrÓB TO, ALbO CAŁA 
SzKOŁA DOWIe SIĘ 
O…  

UWODzENIe PrZEZ 
INtERnET

Przerwij 
komunikację Zbierz dowody Zwróć się o 

pomoc

To wszystko będzie trak-
towane jako poufne.

#TOGETHERWEARESAFER
Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym razie nie stanowią ofi cjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba 

działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych poniżej informacji.

PRZESTĘPSTWO Z NIENAWIŚCI

DlA TEJ PARY 
TO BYŁ IDEaLnY 
DzIeŃ NA SpACER. 
WtEM…  

TO PrZEStĘPsTwO Z NIeNAWIŚCI, PONIeWAŻ OFIaRY ATAKU SĄ WYBIeRANE 
TYLkO DlATEGO, ŻE NALEŻĄ DO ODrĘBnEJ GrUPY SpOŁECzNEJ.

ALE JEŚLI JEStEŚ ŚWIaDkIeM TAKIeGO PrZEStĘPsTwA, 
TO WIeSz, CO ROBIĆ…  

112

ZGŁOŚ PRZ-
ESTĘPSTWO Z 
NIENAWIŚCI

#TOGETHERWEARESAFER
Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym razie nie stanowią ofi cjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba 

działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych poniżej informacji.

AKTYWNY STRZELEC

SANdRA JE LUNcH W StOŁÓWcE, GdY 
NAGlE…..

AKtYWnI StRzELcY MOGĄ POJAWIĆ SIĘ ZARÓWnO W MIeJsCACh 
PrYWATnYCh, JAK I PUBlICzNYCh, StWARzAJĄC NIePrZEWID-

ZIaNE ZAGrOŻENIe ATAKU

ZnAJdŹ BEZpIeCzNĄ KrYJÓWkĘ 
I, JEŚLI TO MOŻLIWE, ZAMkNIJ 
DrZwI I ZABlOKUJ DOStĘP

ZAWsZE UStAWIaJ SwÓJ TELEFON 
KOMÓRkOWY W TrYB CIChY

ZgŁOŚ TO, DzWONIĄC POD NUMER 
112

UCIeKAJ
UKrYJ SIĘ

ZgŁOŚ

ZAMAChOWIeC  Z 
BrONIĄ PALnĄ

#TOGETHERWEARESAFER
Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autora (autorów) i w żadnym razie nie stanowią ofi cjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba 

działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych poniżej informacji.

TARANOWANIE AUTEM

PrZYPOMnIJ SOBIe 
LONdYN…  

TE WsZYStKIe MIeJs-
CA, W KtÓRYCh DOSzŁO 
DO TrAGICzNYCh WY-

DARzEŃ…  

ZA KAŻDYM RAZEM 
METODA BYŁA 
IDENtYCzNA:

TARANOWANIe AuTEM

BERlIN…  

CELOWE WjEŻDŻANIe 
POJAZdEM W 
PrZEChODnIÓW

W NIeKtÓRYCh PrZYPADkACh 
UZbROJONY KIeROWcA 
KONtYNUoWAŁ ATAK PO 

niceE…  

PrOCEDURA

Uciekaj Ukryj się Zgłoś

TARANOWANIe AuTEM
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WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PORZĄDKU PUBLICZNEGO   

Jak wspomniano w powyższej sekcji, radzimy zgłaszać wszelkie podejrzane działania i incydenty władzom public-
znym.

Ponadto, by usprawnić komunikację z organami porządku publicznego i przekazać im niezbędne do działania in-
formacje, prosimy o udostępnienie osobom kontaktowym „Poradnika praktycznego SASCE dla organów porządku 
publicznego”.

Zachęcamy do rozpowszechniania poradnika we wspólnocie, by przekazać szerszą wiedzę na temat czterech re-
ligii:

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).
 



- 10 -

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
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ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ ZZK 
Dziś Twoja wspólnota potrzebuje Cię bardziej niż kiedykolwiek!

Przygotuj swoją wspólnotę, by potrafiła poradzić sobie z każdym 
rodzajem sytuacji kryzysowej.

Skontaktuj się z przywódcami wspólnoty, by zaoferować swoją 
wiedzę i umiejętności. Zostań częścią Zespołu Zarządzania Kryzyso-

wego w swojej wspólnocie.

Twoja wspólnota będzie bezpieczniejsza i silniejsza dzięki Twojemu 
zaangażowaniu.
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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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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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