
Newsletter 01/2015

Amerykański ZK nareszcie wolny od komórek
ZK w Karolinie Północnej stawia na MobileWall w walce z komórkami u osadzonych

Meckenheim, Maj 2015

Karolina Północna, kwiecień 2014: ojciec prokurator 
zostaje porwany i dręczony, jego rodzinie się grozi. 
Dochodzenia policji wykazują, że telefony porywaczy 
związane są z numerem komórkowym, który zlokali-
zowany zostaje na oddziale o najwyższym rygorze w 
więzieniu w Karolinie Północnej. Nielegalnie na teren 
zakładu karnego przemycony telefon, do którego 
przypisany jest numer, należy do Kelvina Meltona. Ten 
odsiaduje karę dożywotniego pozbawienia wolności, 
którą otrzymał za usiłowanie morderstwa. Ten zorga-
nizowany przez niego z jego celi czyn, który – tak jak 
wykazały to podsłuchane rozmowy – miał doprowadzić 
do zabicia porwanego, był zemstą tego przestępcy za 
otrzymany wyrok.

Cel penitencjarny „Ochrona społeczeństwa“

Przypadki takie jak ten budzą strach. Ofiary, świad-
kowie, społeczeństwo w ogóle – ich wszystkich system 
penitencjarny powinien chronić. Jednak szybki rozwój w 
dziedzinie mediów i techniki utrudnia coraz bardziej 
zakładom karnym utrzymanie kontroli nad komuni-
kacją osadzonych: nielegalnie przemycone na teren 
zakładów karnych telefony komórkowe stanowią obec-
nie największą i najgroźniejszą lukę w zakresie 
bezpieczeństwa w obrębie nadzoru penitencjarnego.

Instalacja nowoczesnych rozwiązań

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Karoliny Północnej 
zdawał sobie od dawna sprawę z tego, że w jego 
więzieniach istnieje poważny problem w opisanym tu 
zakresie. Zorganizowane z wewnątrz celi oddziału o 
najwyższym rygorze porwanie stanowiło co prawda 
bardzo medialny przypadek, ale niestety nie jedyny. 
Urząd zdecydował się dlatego na zainstalowanie w tym 
ZK najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, a 
jego wybór padł na MobileWall, technologicznie najbar-
dziej rozwinięty i najbardziej niezawodny system w 
walce z połączeniami komórkowymi.

W dniu 19 stycznia 2015 r. miało miejsce oficjalne uru-
chomienie systemu. Aby móc wystartować „od zera“, 
cały oddział o najwyższym rygorze został uprzednio 
przeszukany przez grupę specjalną urzędu ds. bezpie-
czeństwa. W trakcie przeszukania zabezpieczono 1 
komórkę. Jednak jak ustalono po aktywacji systemu 
MobileWall, telefon ten nie był jedynym, który w tym 
czasie znajdował się na tym oddziale.

Cel: 100%-owe zabezpieczenie oddziału ZK

Oddział o najwyższym rygorze amerykańskiego wię-
zienia, w którym zainstalowano MobileWall, składa się z 
blisko 100 pojedynczych celi, które rozmieszczone są w  
4 blokach. Te miały być całkowicie zabezpieczone przy 
pomocy systemu MobileWall przed korzystaniem z 
nielegalnie przemyconych telefonów komórkowych. Jako 
techniczne formy zabezpieczenia wykorzystywano w tym 
ZK już wcześniej bramki detekcyjne, mobilne detektory 
metali oraz tak zwane systemy CellSense. One wszystkie 
razem wzięte okazały się jednak niewystarczające.

Wyłącznie detekcja

W przypadku zainstalowanego tam systemu mamy do 
czynienia z techniką detekcyjną, która w ciągu mili-
sekund wykrywa, lokalizuje i zgłasza każdą formę 
aktywności w obrębie sieci telefonii komórkowej. 
Zadaniem funkcjonariuszy jest następnie odszukanie i 
zabezpieczenie nielegalnie przemyconych telefonów 
komórkowych.

Od aktywacji do stanu „wolny od komórek“

Już w trakcie instalacji system zgłaszał co jakiś czas 
aktywne telefony na oddziale o najwyższym rygorze tego 
amerykańskiego ZK. Podobnie w dniu oficjalnej akty-
wacji systemu, która miała miejsce 19 stycznia 2015r. 
Zaraz po uruchomieniu techniki zasygnalizowany został 
alarm. Ponieważ tym samym promień poszukiwań został 
ograniczony do 2 - 4 celi, 

 jego efekcie zabezpieczono 3 nowe 
telefony komórkowe.

to natychmiast zarządzono ich 
przeszukanie. W

Kolejne wykrycia i kon-
fiskaty miały miejsce w 
pierwszych tygodniach 
po uruchomieniu syste-
mu. Winni zostali suro-
wo ukarani. Aktualny 
stan: od maja nie było 
nowych alarmów! 

Oddział o najwyższym 
rygorze tego amery-
kańskiego ZK jest 
wolny od telefonów 
komórkowych.
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Zdjęcie: zielony = brak aktyw-   
nego telefonu.



Meckenheim, dnia 18 czerwca 2015 r.

To znany i stale rosnący problem w nadzorze penitencjar-
nym: nielegalnie przemycone na teren ZK telefony 
komórkowe. Coraz mniejsze, coraz bardziej wyrafino-
wane, zaawansowane technologicznie i coraz szybsze - 
jako takie komórki zezwalają ich osadzonym w ZK 
posiadaczom na komunikację, która – przynajmniej w 
takim niekontrolowanym stopniu – im się nie należy. 
Wykorzystywane przez ZK sposoby nadzoru nie 

za wykorzystywaną przez osadzonych technologią. 
Skutek: poważne luki w zakresie bezpieczeństwa, sta-
nowiące ryzyko dla społeczeństwa, ale w szczególności 
także i dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

nadą-
żają 

Jednym z najbardziej zaawanso-
wanych technologicznie rozwiązań, 
służącym niezawodnemu wykry-
waniu, lokalizowaniu oraz blokowa-
niu połączeń, wykonywanych w 
obrębie sieci telefonii komórkowej, 
jest system                        .

System MobileWall skonstruowano 
specjalnie na potrzeby placówek 
penitencjarnych i jest on w nich w 
wieloraki sposób wykorzystywany. 
Systemy te  instaluje  się  zasadniczo

Luka w zakresie bezpieczeństwa: komórki
Wpływanie na świadków, zdobywanie narkotyków, zlecenie morderstwa,

organizacja ucieczki – możliwe dzięki komórce

WallMobile

Skuteczna ochrona dzięki technologii

Pomoc w walce z nielegalnie na teren placówek peni-
tencjarnych przemyconymi telefonami komórkowymi 
oferuje technika detekcyjna i eliminacyjna. Raz zain-
stalowana, blokuje ona skutecznie i niezawodnie wszel-
kie połączenia w obrębie sieci telefonii komórkowej. W 
ten sposób te ryzykownie przemycone na teren placówki 
penitencjarnej telefony komórkowe nie mogą być dłużej 
wykorzystywane do celów telekomunikacyjnych.

Niezliczone możliwości nadużycia

Jakie czasami wręcz dziwaczne formy zastosowania 
przemyconych telefonów komórkowych spotyka się w 
praktyce penitencjarnej można się dowiedzieć często z 
mediów. Sensację wzbudził ostatnio na początku marca 
przypadek z Londynu, gdzie tymczasowo aresztowany 
przy pomocy telefonu komórkowego nawiązał połączenie 
z internetem i sam zwolnił się z aresztu i wyszedł na 
wolność nie nagabywany przez nikogo.

Tego rodzaju przypadki nie są pozbawione ironii, jednak 
wskazują one z jednej strony na ogromne pole do 
nadużyć, możliwych przy pomocy nielegalnie przemy-
conych na teren placówek penitencjarnych telefonów 
komórkowych, a z drugej na bezsilność odpowie-
dzialnych służb, które próbują temu zapobiec.

BBC-News z 
dnia 
27.03.2015:

Cwany oszust 
sam zwolnił się z 
londyńskiego 
aresztu przy 
pomocy przemy-
conego telefonu 
komórkowego.

Zdjęcie: instalacja na zewnątrz na terenie Orleans Parish 
Prison, Nowy Orlean (Stany Zjednoczone)

Aktualna informacja blisko 1300 komórek znaleziono w berlińskich więzieniach przemyt komórek drastycznie rośnie # 
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Brak podwyższonego ryzyka dla zdrowia

Ponieważ poszczególne urządzenia systemu emitują 
promieniowanie wyłącznie przy detekcji oraz przy trwa-
jącej kilka sekund eliminacji, a promieniowanie to nie 
jest wyższe niż to, które emituje zwykły telefon komór-
kowy podczas aktywnego korzystania, to zastosowanie 
systemu nie jest związane z żadnym podwyższonym 
ryzykiem dla zdrowia.

wewnątrz budynku, najczęściej w skrzynkach rozdziel-
czych albo nad obniżonymi sufitami, aby w ten sposób 
pozostały one niedostępne i niewidoczne dla osadzonych.


