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Szanowni Państwo, 

mamy zaszczyt zaprezentować Państwu ofertę udziału w charakterze Partnera Technicznego 

w prestiżowym wydarzeniu na skalę ogólnopolską – Kongresie SAFE PLACE 2021. 

Unikatowość i najwyższą jakość potwierdzają nasze ATUTY: 

• SAFE PLACE to największe w kraju cykliczne wydarzenie tej kategorii 

• Posiadamy patronaty i współorganizacje najważniejszych instytucji z obszaru 

bezpieczeństwa w Polsce 

• Każdego roku Kongres odwiedza ponad 300 uczestników: Kliknij tutaj aby zobaczyć 

wykaz uczestników poprzednich edycji 

• Uczestnicy Kongresu to przedstawiciele najważniejszych obiektów użyteczności 

publicznej  w Polsce, instytucji bezpieczeństwa narodowego oraz świata nauki 

• Jest to wydarzenie B2B – owocujące faktycznymi biznesami pomiędzy  

jego uczestnikami 

• Zapewniamy atrakcyjną – praktyczną formułę przekazywania wiedzy 

• Jakość organizacyjna na najwyższym poziomie potwierdzona przez anonimowe 

badania sondażowe 

• Atrakcyjna formuła udziału Partnerów Technicznych zapewniająca obecność 

większości uczestników Kongresu podczas prezentacji produktów i usług z obszaru 

bezpieczeństwa – zobacz poniżej proponowaną formułę warsztatów  

dla Partnera Złotego 

• Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego oraz innych materiałów 

kongresowych: https://www.youtube.com/watch?v=47jFk69Xh0o 

• Szczegółowych informacji udzieli Zastępca Przewodniczącego ds. Partnerów 

Technicznych – mgr Marcin Kożuszek, tel.: 790 426 668, e-mail: 

kongres@safeplace.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://safeplace.edu.pl/images/2021/Wykaz_obiektow_z_poprzednich_edycji.pdf
https://safeplace.edu.pl/images/2021/Wykaz_obiektow_z_poprzednich_edycji.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=47jFk69Xh0o
kongres@safeplace.edu.pl


 
 

 

Podstawowe warunki uczestnictwa Partnerów technicznych 

 

1. W Kongresie mogą wziąć udział przedsiębiorcy prezentujący urządzenia, systemy 

oraz wyposażenie mające na celu minimalizację potencjalnych skutków zamachów 

terrorystycznych, zapobieganie tym zdarzeniom lub poprawę bezpieczeństwa 

budynków w szerokim spectrum zagrożeń – uzyskując tym samym status  

Partnera Technicznego.  

 

2. Wystąpienia uczestników w ramach konferencji, szczególnie ich tematyka oraz treści 

prezentacji powinny być ustalone z Organizatorem. Forma wystąpienia powinna być 

merytoryczna i dostoswana do tematyki sesji oraz nie pozostawać w sprzeczności  

z pozostałymi  Partnerami Technicznymi biorącymi udział w poszczególnych sesjach 

technicznych.   

 

3. Ogólny opis sprzętu prezentowanego przez Partnera Technicznego powinien zostać 

przedstawiony w karcie zgłoszenia w momencie dokonywania rejestracji na 

konferencję. Forma przeprowadzenia zajęć warsztatowych powinna mieć charakter 

pragmatyczny  i  podlega ścisłemu uzgodnieniu z Organizatorem. 

 

4. Wysokość opłaty za udział w konferencji dla Partnerów technicznych jest zależna od 

wyboru opcji uczestnictwa. Opłata obejmuje wyłącznie wyszczególnione poniżej 

świadczenia:  

 

 

Świadczenia zapewnione  

w ramach pakietu 

Pakiet I  

Brązowy 

4700 zł 

netto 

Pakiet II 

Srebrny 

6700 zł 

netto 

Pakiet II 

Złoty 

8700 zł 

netto 

Zaroszenie na konferencję wraz  

z udziałem w przerwach kawowych  

i obiadach 

Tak, dla 1 osoby Tak, dla 2 osób Tak, dla 3 osób 

Udział przedstawicieli Partnera 

 w bankiecie w dniu 21.10.2021 r.  
Tak 

 

Tak 

 

Tak 

Stoisko reprezentacyjne o powierzchni 5m2 

usytuowane w miejscu organizacji Kongresu 
Tak 

 

Tak 

 

Tak 

 

Wybór miejsca ustawienia stoiska 

reprezentacyjnego (w kolejności złoci, srebrni, 

brązowi) 

Tak 

 

Tak  Tak 

Dołączenie materiałów reklamowych  

Partnera technicznego do pakietów dla 

uczestników konferencji 

Tak Tak Tak 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Tylko od tych uczestników, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez partnerów 
technicznych – zgodnie z RODO. 

Świadczenia zapewnione  

w ramach pakietu 

Pakiet I  

Brązowy 

4700 zł 

netto 

Pakiet II 

Srebrny 

6700 zł 

netto 

Pakiet II 

Złoty 

8700 zł 

Netto 

Wręczenie certyfikatu dla Partnera 

technicznego podczas uroczystej kolacji 

 

 

Tak 

 

 

Tak 

 

Tak 

Wystąpienie przedstawiciela podczas  

sesji technicznej – 15 min. 
 

 

Tak 

 

 

Tak 

 

Umieszczenie logo Partnera technicznego 

na rewersie identyfikatora 
 Tak Tak 

Zebranie w imieniu Partnera 

Technicznego kontaktów do uczestników 

Kongresu1 

 Tak Tak 

Zamieszczenie filmu z wystąpienia 

Partnera na platformie YouTube – Project 

SAFE-TY 

 Tak Tak 

Możliwość przeprowadzenia pokazu 

dynamicznego lub prezentacji urządzeń i 

sprzętu na zewnątrz budynku 

 Tak Tak 

Prezentacja praktyczna  podczas 

warsztatów w 2 dzień Kongresu  

z zapewnieniem udziału większości 

uczestników – 15 min. 

  Tak 

Udział przedstawiciela Partnera w 

merytorycznej debacie eksperckiej  
  Tak 

Udział w przyznaniu prestiżowych nagród 

dla uczestników Kongresu 
  Tak 

Zamieszczenie wypowiedzi wraz  

z logo partnera w filmie 

podsumowującym 

  Tak 

Umieszczenie na platformie YouTube 

wywiadu z partnerem 
  Tak 

Możliwość zrealizowania własnego 

konkursu wizytówkowego  

i wręczenie nagrody podczas bankietu 

  Tak 

Wyczytanie nazwy Partnera technicznego 

wraz z podziękowaniem podczas panelu 

rozpoczynającego i kończącego 

konferencję 

 

 

 

 

Tak 



 
 

PARTNER ZŁOTY – UDZIAŁ W WARSZTATACH 

 

1. Zajęcia podczas Warsztatów w II dniu mogą przeprowadzić jedynie Partnerzy 

Techniczni o statusie ZŁOTY prezentujący rozwiązania w jednym  

z takich obszarów jak: 

a) Bezpieczeństwo zewnętrzne budynków 

b) Bezpieczeństwo wewnętrzne budynków 

c) Reagowanie na metody działania sprawców zdarzeń o charakterze terrorystycznym 

 

2. Warsztaty techniczne w drugim dniu Kongresu będą odbywały się w czterech 

niezależnych salach przyporządkowanych powyższym kategoriom. W celu 

zmaksymalizowania praktycznego wymiaru sesji technicznych uczestnicy zostaną 

podzieleni na cztery grupy, które będą poruszały się pomiędzy poszczególnymi salami 

według poniższego schematu (podział na grupy będzie wynikał z kategorii obiektu, 

który jest reprezentowany przez uczestnika np. Infrastruktura Krytyczna, sektor 

finansowy, instytucje bezpieczeństwa narodowego).  

3. Czas przeznaczony na jedną sesję techniczną dla każdej grupy to 50 minut. Każdy  

z Partnerów Technicznych będzie miał maksymalnie 15 minut na zaprezentowanie  

w sposób praktyczny swoich rozwiązań poszczególnej grupie (cykl będzie powtarzany 

cztery razy).  

4. Organizator zapewni atrakcyjną nagrodę główną dla uczestnika, rozlosowaną wśród 

osób, które były obecne na wszystkich czterech sesjach. Dodatkowo, każdy  

z uczestników otrzyma certyfikat z każdej sesji, podpisany przez prowadzących sesje 

z logotypami firm – partnerów technicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SCHEMAT WARSZTATÓW – II DZIEŃ KONGRESU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

WEWNĘTRZNE

BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO 

ZEWNĘTRZNE

BUDYNKÓW

PIERWSZA POMOC

W REAGOWANIU 

NA ZAMACHY

REAGOWANIE 
NA ZAMACHY -

WYBRANE TECHNIKI 
REAGOWANIA

- tamowanie masywnych krwotoków 

- zaopatrywanie ran powybuchowych i postrzałowych 

- ratownictwo w zdarzeniach masowych  

 

- masowy zabójca 

- sytuacja zakładnicza 

- urządzenia wybuchowe 

- rozwiązania techniczne  

i organizacyjne 

- plany ochrony i procedury reagowania 

- rozwiązania techniczne i organizacyjne 

- ochrona fizyczna w bezpieczeństwie  

10 min. przerwy  

na zmianę sali 



 
RAMOWY PROGRAM KONGRESU – SAFE PLACE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Kongresu 

w hotelach według decyzji i wyboru uczestników  

Dzień I (20.10.2021) – Klub Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 

Godzina Rodzaj przedsięwzięcia Uczestnicy 

8.00-9.00 Rejestracja uczestników Sekretariat 

8.00-15.00 Pokaz sprzętu i wyposażenia specjalistycznego policyjnych i wojskowych sił specjalnych 

9.00-10.00 Uroczyste rozpoczęcie Kongresu 
Organizatorzy 

Patronaty Honorowe Kongresu 

10.00-12.00 

Sesja I  
(w jednej wspólnej sali plenarnej) 

 
Identyfikacja i ocena współczesnych zagrożeń dla 

obiektów użyteczności publicznej 

Wystąpienia prelegentów  
i panel dyskusyjny 

RCB, CPT ABW, Policja, PSP, ŻW, SOP, WAT, 
UO, WSPol w Szczytnie, PIO, PISA, ZBP, inne 

uczelnie i ośrodki eksperckie. 
 

12.00-12.20 Przerwa kawowa 

12.20-14.00 

Sesja II 
(w jednej wspólnej sali plenarnej) 

 

Działania antyterrorystyczne  
i kontrterrorystyczne na rzecz bezpieczeństwa 

obiektów użyteczności publicznej 

 

Wystąpienia prelegentów  
i panel dyskusyjny 

RCB, CPT ABW, Policja, PSP, ŻW, SOP, WAT, 
UO, WSPol w Szczytnie, PIO, PISA, ZBP, inne 

uczelnie i ośrodki eksperckie. 

 

14.00-15.00 Obiad 

 
Dwie równoległe sesje naukowe z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach  

(wybrane wystąpienia i panele dyskusyjne w dostępie YouTube po konferencji) 

 Sala I Sala II 

15.00-16.30 

Sesja III 
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Bezpieczeństwo infrastruktury 
krytycznej oraz obiektów podlegających 

obowiązkowej i szczególnej ochronie 

Sesja IV 
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 
Ochrona obiektów niepodlegających ochronie  

(szkoły, uczelnie, centra handlowe, obiekty kultury, 
administracji publicznej, kościoły, siedziby  

firm i korporacji, itp.) 
 

16.30-16.50 Przerwa kawowa 

16.50-18.00 

Sesja V 
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Bezpieczeństwo fizyczne obiektów  
i infrastruktury rynku finansowego.  
Zagrożenia, rozwiązania, trendy 

Sesja VI 
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Ochrona AT zgromadzeń, imprez masowych 
oraz biegów ulicznych 

 

18.00-20.00 Kolacja – spotkanie wieczorne 



 

 

 

Dzień II (21.10.2021) 

Godzina Rodzaj przedsięwzięcia Uczestnicy 

8.00-9.00 Rejestracja uczestników Sekretariat 

 
Dwie równoległe sesje naukowe z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach  

(wybrane wystąpienia i panele dyskusyjne w dostępie YouTube po konferencji) 

 Sala I Sala II 

9.00-10.00 

Sesja VII 
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – dobre 
praktyki i rekomendacje 

 

Sesja VIII 
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Prowadzenie działań kontrterrorystycznych  
w obiektach użyteczności publicznej – 
doświadczenia policyjne i wojskowe 

 

10.00-11.00 

Sesja IX 
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 
Plany ochrony i załączniki antyterrorystyczne – 
dobre praktyki w wykonywaniu i uzgadnianiu 

dokumentów 
 

Sesja X 
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 
W dziesiątą rocznicę nauk o bezpieczeństwie – 

doświadczenia, oceny i prognozy 
 

11.00-11.20 Przerwa kawowa 

11.20-15.30 

Sesja XI 
Warsztaty z reagowania na zamachy 
- cztery certyfikaty kompetencyjne 

- udział w losowaniu ciekawych pamiątek kongresowych wśród uczestników 
- moduły praktyczne z faktyczną realizacją wybranych zadań 

Sesja prowadzona w czterech salach równolegle. Uczestnicy podzieleni według profili  
i reprezentowanych instytucji przemieszczają się pomiędzy salami, gdzie mają możliwość wzięcia udziału 

w praktycznych warsztatach z następujących tematów: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15.30-16.00 Obiad 

19.00-2.00 Uroczysty bankiet 

BEZPIECZEŃSTWO

WEWNĘTRZNE

BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO 

ZEWNĘTRZNE

BUDYNKÓW

PIERWSZA POMOC

W REAGOWANIU 

NA ZAMACHY

REAGOWANIE 
NA ZAMACHY -

WYBRANE TECHNIKI 
REAGOWANIA

- tamowanie masywnych krwotoków 

- zaopatrywanie ran powybuchowych i postrzałowych 

- ratownictwo w zdarzeniach masowych  

 

- masowy zabójca 

- sytuacja zakładnicza 

- urządzenia wybuchowe 

- rozwiązania techniczne  

i organizacyjne 

- plany ochrony i procedury 

reagowania 

- rozwiązania techniczne  

i organizacyjne 

- ochrona fizyczna  

w bezpieczeństwie  

10 min przerwy  

na zmianę sali 



 

 

 

Dzień III (22.10.2021) 

Godzina Rodzaj przedsięwzięcia Uczestnicy 

9.30-10.00 Rejestracja uczestników Sekretariat 

 
Dwie równoległe sesje naukowe z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach  

(wybrane wystąpienia i panele dyskusyjne w dostępie YouTube po konferencji) 

 Sala I Sala II 

10.00-11.00 

Sesja XII 
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne  
obszarów kolejowych 

 

Sesja XIII 
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne szpitali  
oraz ośrodków ochrony zdrowia  

 

11.00-13.00 
Sesja XIV 

Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny  
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej  

 

13.00-13.20 Przerwa kawowa 

13.20-14.30 
Sesja XV 

Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 
Edukacja antyterrorystyczna w obiektach użyteczności publicznej 

 

 
14.30-15.00 

 
Zakończenie Kongresu 

15.00 Obiad 


