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III Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny
SAFE PLACE 2019
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej
Dobre praktyki cywilne i wojskowe
Czas i miejsce:


19-20.11.2019 roku



Hotel Windsor, Jachranka k/Warszawy

Patronat honorowy:


Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Organizatorzy:


Uniwersytet Wrocławski – Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii i Katedra
Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii



Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie



Safety Project Stelmach Jarosław

Współorganizatorzy Naukowi:


Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie



Uniwersytet Opolski – Instytut Politologii



Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Wydział Nauk o Polityce i Administracji



Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu



Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego

Współorganizatorzy Instytucjonalni:


Służba Ochrony Państwa



Komenda Stołeczna Policji



Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie



Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie



Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.



Polskie Koleje Państwowe S.A.



Polska Izba Ochrony



Polska Izba Systemów Alarmowych



Związek Banków Polskich



Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego



UTC Fire & Security

Aktywny ekspercki udział:


Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CPT ABW)



DG HOME Komisji Europejskiej



Polski Komitet Normalizacyjny

2

Organizator logistyczny:


Safety Project Stelmach Jarosław

Patronat medialny:


Wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK



Wydawnictwo DIFIN



Grupa Wydawnicza Euro-Media – czasopismo – Ochrona Mienia i Informacji



Polska Izba Systemów Alarmowych – czasopismo – Security & Alarm Systems



Defence24.pl



InfoSecurity24.pl



Special OPS



Alarmy.org

Adresaci Kongresu:


Zarządzający bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej:
o

infrastruktura krytyczna (w tym węzły transportowe, krytyczna infrastruktura
energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa)

o

obiekty podlegające obowiązkowej i szczególnej ochronie

o

budynki administracji publicznej w tym chronione przez Służbę Ochrony
Państwa i Straż Marszałkowską



o

obszary, budynki i obiekty wojskowe

o

placówki oświatowe i uczelnie wyższe

o

centra handlowe, biurowce, sklepy wielkopowierzchniowe, targi

o

teatry, kina, muzea, inne obiekty kultury, obiekty sakralne

o

placówki bankowe, centra dystrybucji gotówki, ATM

o

budynki wysokościowe, siedziby korporacji

o

wielkopowierzchniowe obiekty przemysłowe i produkcyjne

o

placówki zagraniczne, siedziby organizacji międzynarodowych

Przedstawiciele

nauki

oraz

eksperci

zajmujący

się

tematyką

bezpieczeństwa

i antyterroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla budynków użyteczności
publicznej


Przedstawiciele instytucji bezpieczeństwa narodowego oraz sektor ochrony osób i mienia



Przedstawiciele sektora prywatnego zajmujący się sprzedażą, produkcją lub instalacją
urządzeń, sprzętu oraz infrastruktury przydatnej do budowania systemów ochrony w tym
antyterrorystycznej w budynkach użyteczności publicznej



Pracownicy placówek zagranicznych państw europejskich oraz USA, Izraela i Kanady



Pracownicy unijnych agend i organizacji
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Formuła Kongresu:
1. Wspólna sesja otwarcia, a w niej wystąpienia przedstawicieli RCB, CAT ABW, KGŻW,
Policji oraz PSP.
2. Panel dyskusyjny z ekspertami na temat: Zagrożenie zamachami o charakterze
terrorystycznym w budynkach użyteczności publicznej – tendencje i stopień
zagrożenia.
3. Dwie równoległe sesje tematyczne prowadzone w formie krótkich wystąpień
wprowadzających oraz paneli eksperckich z możliwością prowadzenia dyskusji oraz
zadawania pytań.
4. Wystąpienia i dyskusje eksperckie z udziałem praktyków oraz naukowców:
RCB, CPT ABW, DG HOME Komisja Europejska, Policja, PSP, ŻW, SOP, WSPol w
Szczytnie, Polski Komitet Normalizacyjny, PIO, PISA, PSE, ZBP, inne uczelnie
i ośrodki eksperckie.
5. Trzecia równoległa sesja techniczna z prezentacją najnowszych rozwiązań
technicznych z zakresu bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej.
6. Zapis audio-video całości obrad i zamieszczenie wystąpień na platformie Kongresu
z dostępem dla jego uczestników.
7. Merytoryczne
to

tematy

wystąpienia

poszczególnych

wprowadzające

oraz

paneli

Kongresu

moderowana

(każdy

dyskusja

panel

ekspertów

z możliwością zadawania pytań):
- Zarządzanie ryzykiem i zapewnienie ciągłości działania w bezpieczeństwie obiektów;
- Zarządzanie kryzysowe w działaniach antyterrorystycznych;
- Cyberbezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej;
- Ochrona Infrastruktury Krytycznej i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie – kierunki
i plany;
- Plany ochrony i załączniki antyterrorystyczne – tendencje i wyzwania;
- Ochrona AT obiektów kolejowych;
- Ochrona AT sektora finansowego w tym placówek bankowych i ATM;
- Ochrona obiektów niepodlegających ochronie (szkoły, uczelnie, centra handlowe itp.);
- Prywatny sektor ochrony osób i mienia w bezpieczeństwie AT obiektów;
- Reagowanie na zamachy terrorystyczne – dobre praktyki;
- Zabezpieczenia techniczne w ochronie AT obiektów;
- Edukacja antyterrorystyczna.
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Dodatkowo:


Prezentacja wyposażenia i możliwości działania policyjnych oraz wojskowych sił
kontrterrorystycznych



Prezentacja oraz praktyczny pokaz wykorzystania najnowszych urządzeń, sprzętu
i wyposażenia specjalistycznego z obszaru ochrony osób, mienia i obiektów



Wydanie recenzowanej publikacji po konferencji – Wydawnictwo Adam Marszałek
(Poziom I – zgodnie z Wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie
naukowe – 20 punktów za rozdział w monografii naukowej)



Zawody strzeleckie z nagrodami



Możliwość korzystania ze strefy SPA i centrum rozrywki



Uroczysty bankiet kongresowy



Możliwość przyjazdu w dniu 18.11.2019 roku i udziału w spotkaniu integracyjnym i zawodach
kręglarskich z nagrodami – w ramach pakietu kongresowego

Warunki płatności za udział w Kongresie:


Wysokość opłaty za udział w konferencji jest zależna od wyboru opcji uczestnictwa. Opłata
obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione:
o

Uczestnictwo podstawowe (udział w Kongresie z możliwością wygłoszenia referatu,
przerwy kawowe ciągłe w ramach dwóch dni konferencji, dwa obiady, udział w
spotkaniu integracyjnym w dniu 18.11.2019 r., udział w uroczystej kolacji w dniu
19.11.2019 r., dostęp do strefy online Kongresu, korzystanie ze strefy SPA i centrum
rozrywki) – 490 zł (w tym 23% VAT)

o

Uczestnictwo podstawowe z publikacją referatu jako rozdziału w monografii
(Wyd. Adma Marszałek - 20 pkt.) – 550 zł (w tym 23% VAT)

o

Uczestnictwo dla studentów (udział w obradach z przerwami kawowymi bez obiadów
i kolacji) – 70 zł za jeden dzień (w tym 23%VAT)



Wysokość opłaty za jeden nocleg w hotelu kongresowym – opłata fakultatywna dla osób
korzystających z zakwaterowania (wszystkie pokoje z łazienkami):
o

Pokój do wyłącznego jednoosobowego wykorzystania ze śniadaniem i dostępem do
strefy SPA i Saun, parkingiem oraz opłatą klimatyczną – 300 zł w tym VAT
(23% w ramach udziału w Kongresie)

o

Miejsce w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem i dostępem do strefy SPA i Saun,
parkingiem oraz opłatą klimatyczną – 200 zł w tym VAT (23% w ramach udziału
w Kongresie)

o

Miejsce w pokoju trzyosobowym ze śniadaniem i dostępem do strefy SPA i Saun,
parkingiem oraz opłatą klimatyczną – 160 zł w tym VAT (23% w ramach udziału
w Kongresie)
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Terminy i warunki przyjmowania zgłoszeń:


Zgłoszenia do udziału w Kongresie należy przesyłać za pomocą formularza znajdującego
się na stronie Kongresu.



Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 08.11.2019



Formularz po wydrukowaniu, wypełnieniu oraz podpisaniu wraz z klauzulą RODO należy
zeskanować oraz przesłać na adres mailowy Kongresu: konferencja@safetyproject.pl



Po otrzymaniu i zakwalifikowaniu Państwa udziału zostanie do Państwa przesłane
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w Kongresie oraz wystawiona zostanie Faktura
Pro Forma, będąca podstawą do wniesienia opłaty kongresowej. Numer konta
kongresowego znajduje się w Regulaminie oraz na karcie zgłoszenia.



Po otrzymaniu opłaty kongresowej przez organizatora zostanie potwierdzony udział
Państwa w Kongresie.



Faktura końcowa zostanie wystawiona po Kongresie i będzie do odebrania w sekretariacie
Kongresu lub przesłana drogą elektroniczną (formę odebrania faktury należy podać w
formularzu zgłoszenia).



Szczegółowe informacje o warunkach udziału, wnoszenia opłat, reklamacji oraz zwrotów
opłat kongresowych znajdują się w Regulaminie Kongresu, dostępnym na stronie
internetowej.
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Organizatorzy:


prof. dr hab. Barbara WIŚNIEWSKA-PAŹ – Kierownik Zakładu Socjologii Edukacji
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego



prof. dr hab. Juliusz PIWOWARSKI – J.M. Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie



mjr rez. dr inż. Jarosław STELMACH – Prodziekan w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa
Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie, właściciel w Safety Project

Komitet Naukowy Kongresu:
Przewodniczący Komitetu Naukowego:


prof. dr hab. Barbara WIŚNIEWSKA-PAŹ – Uniwersytet Wrocławski



prof. dr hab. Juliusz PIWOWARSKI – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i
Indywidualnego Apeiron w Krakowie

Członkowie Komitetu Naukowego Kongresu:
prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK – WSPol, prof. dr hab. Kuba JAŁOSZYŃSKI – WSPol, prof. dr hab. Zbigniew
KURCZ – UWr, prof. dr hab. Waldemar ZUBRZYCKI – WSPol, prof. Jana MULLEROVA – Žilinska univerzita v
Žiline – Słowacja, prof. Viktor PORADA – Vysoká škola finanční a správní – Czechy, prof. Ghita BARSAN – Rector
of “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Sibiu, Rumunia, prof. płk. Lubomir SOPILNYK – Lviv University of
Business and Law – Ukraina, prof. Mirosław SKIBNIEWSKI – University of Maryland – USA, prof. dr hab. Julian
WINNICKI – UWr, prof. dr hab. Robert WISZNIOWSKI – UWr, prof. dr hab. Zenon ZAMIAR – MWSLiT, prof. Vaiva
ZUZEVIČIŪTĖ - Mykolas ROMERIS University – Litwa, prof. nadzw. dr hab. Tomasz ALEKSANDROWICZ –
WSPol, prof. nadzw. dr hab. Robert BORKOWSKI – AJD, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof CZEKAJ – UP Kraków,
prof. nadzw. dr hab. Janusz GIERSZEWSKI - Akademia Pomorska w Słupsku, prof. nadzw. dr hab. Adam HOŁUB
– WSPol, prof. nadzw. dr hab. Łukasz Jureńczyk – UKW, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew KARPUS – UMK , prof.
nadzw. dr hab. Karol KICZKA – UWr, prof. nadzw. dr hab. Bogdan KOSOWSKI – UJ, prof. nadzw. dr hab. Jan
MACIEJEWSKI – UWr, prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz MOCZUK – URz, prof. nadzw. dr hab. Andrzej PIECZYWOK
– UKW, prof. nadzw. Juliusz PIWOWARSKI – WSBPI APEIRON w Krakowie, płk prof. nadzw. dr hab. Piotr PŁONKA
– KG ŻW, prof. nadzw. dr hab. Piotr SIEMIĄTKOWSKI – UMK, mł. insp. dr hab. Jarosław STRUNIAWSKI – WSPol,
prof. nadzw. dr hab. Jarosław TOMASIEWICZ – UŚ, prof. nadzw. dr hab. Aleksandra TRZCIELIŃSKA-POLUS –
UO, mł. insp. prof. nadzw. dr hab. Agata TYBURSKA – WSPol, prof. nadzw. dr hab. Andrzej URBAN – WSPol, prof.
nadzw dr hab.. Andrzej URBANEK - Akademia Pomorska w Słupsku, prof. nadzw. dr hab. Zdzisław ZAGÓRSKI –
UWr, gen. bryg. dr Robert JĘDRYCHOWSKI – KG ŻW, ppłk dr inż. Paweł MAJDAN – AszWoj, podinsp. dr Zbigniew
MIKOŁAJCZYK – WSPol, , dr Aneta BARANOWSKA – UKW, dr Tomasz BĄK – WSiZ, ppłk dr Radosław
BIELAWSKI – AszWoj, ppłk dr Jarosław CYMERSKI – SOP, dr Katarzyna JĘDRZEJCZYK-KULINIAK – UWr, dr
Paweł KAMIŃSKI – PWSZ, dr inż. Przemysław KORNACKI – SAN, dr Marcin LIPKA – PSE, dr Robert MAJKUT –
WSB, dr Bartosz MAZIARZ – UO, dr Wojciech OPIOŁA – UO, dr Marcin PAWĘSKA – MWSLiT, dr inż. Jarosław
STELMACH – WSBPI APEIRON w Krakowie, dr Michał STĘPIŃSKI – WSPol, dr Małgorzata STOCHMAL – UWr,
dr Jan ŚWIDERSKI – WSB, dr Patryk TOMASZEWSKI – UMK.
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Biuro Komitetu Organizacyjnego Kongresu:

Kierownik Biura Komitetu Organizacyjnego Kongresu:


mjr rez. dr inż. Jarosław STELMACH – Kierownik Biura Organizacyjnego Konferencji
tel.: 531419151
e-mail: konferencja@safetyproject.pl

Członkowie Komitetu Organizacyjnego Kongresu:


dr Bartosz MAZIARZ – UO



mgr Malwina WACH – UWr, Safety Project



lic. Patryk KWAPISZ – WSB



mgr Agata SZMIGIEL – Safety Project



mgr Julia SOWIŃSKA – Safety Project



mgr Marcin KOŻUSZEK – Safety Project



lic. Patryk OBIAŁA – Safety Project



lic. Paulina PELIKAN – oprawa graficzna Kongresu



p. Zuzanna TYDNIARSKA – WSBPI APEIRON



p. Paulina KOPIEC – WSBPI APEIRON

Kontakt:


Strona internetowa Kongresu:
http://safetyproject.pl/kongres-2019
https://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/SAFEPLACE-2019



e-mail: konferencja@safetyproject.pl



tel. kontaktowy: 531 419 151 (mjr rez. dr inż. Jarosław STELMACH)
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RAMOWY PROGRAM KONGRESU
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Kongresu – od 18.11.2019
Od 18.11.2019 r. od godziny 15.00 z możliwością udziału w spotkaniu integracyjnym w tym dniu od godziny 18.00
w sali klubowej hotelu Windsor. W dniu 19.11.2019 r. rejestracja kolejnych uczestników od godziny 7.00.
Dzień I (19.11.2019)
Godzina

Rodzaj przedsięwzięcia

7.00-9.00

Rejestracja uczestników

9.00-9.15

Uroczyste rozpoczęcie Kongresu

9.15-11.00

Uczestnicy
Sekretariat

Organizatorzy
Patronat honorowy Kongresu

Sesja ekspercka
(w jednej sali plenarnej)

Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny

Zagrożenie zamachami o charakterze
terrorystycznym w budynkach użyteczności
publicznej – tendencje i stopień zagrożenia

RCB, CPT ABW, Policja, PSP, ŻW, SOP, WSPol w
Szczytnie, PIO, PISA, PSE, ZBP, inne uczelnie i
ośrodki eksperckie.

11.00-11.30

Przerwa kawowa
Dwie równoległe sesje naukowe z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach
(całość wystąpień i paneli dyskusyjnych w dostępie online po konferencji)
Trzecia sesja techniczna z prezentacją wybranych rozwiązań technicznych i informatycznych
w zakresie ochrony AT obiektów – Trzecia sala
Sala I

11.30-12.30

12.30-13.30

Sala II

Panel II
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny
Zarządzanie ryzykiem i zapewnienie ciągłości
działania w bezpieczeństwie obiektów

Panel IV
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny
Ochrona AT sektora finansowego w tym placówek
bankowych i ATM

11.00-14.30

Panel III
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny
Ochrona obiektów niepodlegających ochronie
(szkoły, uczelnie, centra handlowe, obiekty kultury,
administracji publicznej, kościoły, siedziby firm i
korporacji, itp.)
Panel V
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny
Ochrona AT obiektów kolejowych

Pokaz sprzętu i wyposażenia specjalistycznego policyjnych i wojskowych sił specjalnych

13.30-14.30

Obiad
Dwie równoległe sesje naukowe z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach

14.30-18.30

(całość wystąpień i paneli dyskusyjnych w dostępie online po konferencji)
Trzecia sesja techniczna z prezentacją wybranych rozwiązań technicznych i informatycznych w
zakresie ochrony AT obiektów – partnerzy techniczni
Sala I

14.00-15.30

Panel VI
Wystąpienia prelegentów i panel
dyskusyjny
Zarządzanie kryzysowe w działaniach

Sala II
Panel VII
Wystąpienia prelegentów i panel
dyskusyjny
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antyterrorystycznych

Zabezpieczenia techniczne w ochronie AT

Panel VIII
Wystąpienia prelegentów i panel
dyskusyjny
15.30-17.00

Panel VII

Ochrona Infrastruktury Krytycznej i obiektów
podlegających obowiązkowej ochronie – kierunki i
plany

Wystąpienia prelegentów i panel
dyskusyjny
Zabezpieczenia techniczne w ochronie AT
obiektów

Panel VIII
Wystąpienia prelegentów i panel
dyskusyjny
17.00-18.30

Panel VII
Wystąpienia prelegentów i panel
dyskusyjny

Plany ochrony i załączniki
antyterrorystyczne – tendencje i wyzwania

Zabezpieczenia techniczne w ochronie AT
obiektów

Uroczysta kolacja i bankiet

19.30

Wręczenie podziękowań i nagród w konkursach

Dzień II (20.11.2019)
Godzina

Rodzaj przedsięwzięcia

Uczestnicy

8.30-9.00

Rejestracja uczestników

Sekretariat

Dwie równoległe sesje z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach
(całość wystąpień i paneli dyskusyjnych w dostępie online po konferencji)
Trzecia sesja techniczna z prezentacją wybranych rozwiązań technicznych i informatycznych w
zakresie ochrony AT obiektów – partnerzy techniczni
Sala I

9.00-10.00

Sala II

Panel I
Wystąpienia prelegentów i panel
dyskusyjny

Panel VII
Wystąpienia prelegentów i panel
dyskusyjny

Prywatny sektor ochrony osób i mienia
w bezpieczeństwie AT obiektów

Zabezpieczenia techniczne w ochronie AT
obiektów

Panel VIII
Wystąpienia prelegentów i panel
dyskusyjny

Panel VII
Wystąpienia prelegentów i panel
dyskusyjny

Reagowanie na zamachy terrorystyczne –
dobre praktyki

Zabezpieczenia techniczne w ochronie AT
obiektów

10.00-11.30

11.30-

Przerwa kawowa

12.00

12.00-

Panel VIII
Wystąpienia prelegentów i panel
dyskusyjny

Panel VII
Wystąpienia prelegentów i panel
dyskusyjny

13.30
Cyberbezpieczeństwo w obiektach
użyteczności publicznej
13.30-1500

15.00-15.15
15.15

Zabezpieczenia techniczne w ochronie AT
obiektów

Panel VIII
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny
Edukacja antyterrorystyczna w obiektach użyteczności publicznej
Zakończenie kongresu

Organizatorzy

Obiad
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