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IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny 

SAFE PLACE 2020 

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej 

Dobre praktyki i rekomendacje 

Czas i miejsce:  

▪ 02-04.11.2020 roku (uroczyste rozpoczęcie obrad w dniu 3 listopada)  

▪ Hotel Windsor, Jachranka k/Warszawy  

Patronat honorowy:  

▪ Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 

▪ Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego  

▪ Dyrektor CEPOL 

Organizatorzy:  

▪ Uniwersytet Wrocławski – Centrum Studiów I Edukacji Na Rzecz Bezpieczeństwa 

Wydziału Nauk Społecznych  

▪ Safety Project Stelmach Jarosław  

Współorganizatorzy Naukowi:  

▪ Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  

▪ Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie  

▪ Uniwersytet Opolski – Instytut Politologii 

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

▪ Uniwersytet Wrocławski – Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych  

▪ Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

Współorganizatorzy Instytucjonalni: 

▪ Komisja Nadzoru Finansowego 

▪ Żandarmeria Wojskowa 

▪ Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

▪ Polskie Koleje Państwowe S.A. 

▪ Związek Banków Polskich 

▪ Polska Izba Ochrony  

▪ Polska Izba Systemów Alarmowych  

▪ Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego 

▪ Akademickie Koło Naukowe Security&Society  (Uniwersytet Wrocławski) 

▪ UTC Fire & Security 
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Wsparcie merytoryczne Kongresu: 

▪ Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

▪ DG HOME Komisji Europejskiej 

▪ Polski Komitet Normalizacyjny 

 

Patronat medialny:   

▪ Wydawnictwo DIFIN 

▪ Portal ludzi akcji Special OPS 

▪ Portal przemysłu zbrojeniowego Defence24.pl 

▪ Portal bezpieczeństwa wewnętrznego i służb mundurowych InfoSecurity24.pl 

▪ Portal branży ochrony a&s 

▪ Czasopismo Ochrona i Bezpieczeństwo 

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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Ze względu na nieustępujące zagrożenie epidemiczne wstępnie przyjęliśmy formę hybrydową 

przeprowadzenia Kongresu. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami możemy spotkać 

się na tą chwilę w ograniczonej liczbie 150 uczestników. Zależy nam na tym, by w hotelu 

spotkali się prelegenci, eksperci, przedstawiciele współorganizatorów, partnerów technicznych 

i obiektów użyteczności publicznej. Chcemy, by każdy obiekt miał swoją reprezentację podczas 

obrad. Pozostałe osoby, które nie zdążą, lub nie zostaną zakwalifikowane w formule 

stacjonarnej, będą mogły wziąć udział w Kongresie online. Wszystkie wystąpienia, panele oraz 

warsztaty będą transmitowane w czasie rzeczywistym z Hotelu Windsor, a każdy uczestnik 

będzie mógł zabierać głos w dyskusji oraz samodzielnie decydować, w której z atrakcji 

konferencyjnych będzie brał udział. Oczywiście, cena udziału online będzie niższa, zapewniając 

zarazem możliwość aktywnego udziału we wszystkich panelach, z możliwością ich odtworzenia 

po zakończeniu Kongresu. W przypadku złagodzenia restrykcji epidemicznych Kongres 

zostanie przeprowadzony w pełnej – stacjonarnej formule, a o wszelkich zmianach  

w tym zakresie będziemy Państwa informowali na bieżąco.  

 

Warunki płatności: 

 

Wysokość opłaty za udział w Kongresie jest zależna od wyboru opcji uczestnictwa. Opłata 

obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione: 

a. Uczestnictwo podstawowe stacjonarne (udział w Kongresie z możliwością 

wygłoszenia referatu, przerwy kawowe ciągłe w ramach dwóch dni konferencji, dwa 

obiady,  udział w spotkaniu integracyjnym w dniu 02.11.2020r., udział w uroczystej 

kolacji w dniu 03.11.2020r., dostęp do strefy online Kongresu, korzystanie ze strefy 

SPA i centrum rozrywki, certyfikat za udział z Kongresie) – 660 zł (w tym 23% VAT) 

b. Uczestnictwo podstawowe stacjonarne z publikacją referatu jako rozdziału  

w monografii (Wyd. Difin - 20 pkt.) – 760 zł (w tym 23% VAT) 

c. Uczestnictwo podstawowe online – (interaktywny udział w trzydniowych obradach 

kongresowych poprzez platformę do zdalnej komunikacji oraz kanał YouTube, dostęp 

do wybranych prezentacji i materiałów kongresowych, certyfikat za udział z Kongresie) 

– 270 zł (w tym 23% VAT) 

d. Uczestnictwo podstawowe online z publikacją referatu jako rozdziału w monografii 

(Wyd. Difin - 20 pkt.) – 370 zł (w tym 23% VAT) 

e. Uczestnictwo stacjonarne dla studentów (udział w obradach z przerwami kawowymi 

bez obiadów i kolacji, certyfikat za udział z Kongresie) – 80 zł za jeden dzień (w tym 

23%VAT) 

f. Uczestnictwo online dla studentów (interaktywny udział w obradach kongresowych 

poprzez platformę do zdalnej komunikacji oraz kanał YouTube, certyfikat za udział z 

Kongresie) – 50 zł za jeden dzień (w tym 23%VAT) 

g. Nie ma możliwości uzyskania zwolnienia z VAT – Kongres nie jest szkoleniem  

w ramach przekwalifikowania zawodowego 

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w reżimach epidemicznych umożliwimy możliwość 

elastycznej zmiany formy udziału w Kongresie. 
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Zakwaterowanie: 

 

1. Wysokość opłaty za jeden nocleg w hotelu kongresowym Windsor **** – opłata 

fakultatywna dla osób korzystających z zakwaterowania (wszystkie pokoje z łazienkami): 

a. 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 lub 8% jako usługa noclegowa) 

b. Miejsce w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem i dostępem do strefy SPA  

i Saun, parkingiem oraz opłatą klimatyczną – 220 zł w tym VAT (23% w ramach 

udziału w Kongresie lub 8% jako usługa noclegowa) 

c. Miejsce w pokoju trzyosobowym ze śniadaniem i dostępem do strefy SPA  

i Saun, parkingiem oraz opłatą klimatyczną – 170 zł w tym VAT (23% w ramach 

udziału w Kongresie lub 8% jako usługa noclegowa) 
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Komitet Naukowy Kongresu: 

Przewodniczący Komitetu Naukowego: 

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

Członkowie Komitetu Naukowego Kongresu: 

prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – UW, 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, dr Robert MAJKUT – WSB, 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 Daria Hofman – WSB, 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 Kamil Mroczka – UW, dr Wojciech OPIOŁA – UO, dr Marcin PAWĘSKA – 

MWSLiT, dr inż. Jarosław STELMACH – WSBPI APEIRON w Krakowie, dr Michał STĘPIŃSKI – SAN, dr 

Małgorzata STOCHMAL – UWr, dr Jan ŚWIDERSKI – WSB, dr Patryk TOMASZEWSKI – UMK. 
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Komitet Organizacyjny Kongresu: 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu: 

▪ mjr rez. dr inż. Jarosław STELMACH – Kierownik Komitetu Organizacyjnego Kongresu  

tel.: 531419151 

e-mail: kongres@safeplace.edu.pl  

▪ mgr Marcin Kożuszek – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 

Kongresu ds. Partnerów Technicznych 

tel.: 790426668 

e-mail: kongres@safeplace.edu.pl 

Sekretariat Kongresu: 

▪ Nikola Lalek – Kierownik Sekretariatu Kongresu - tel.: 574 800 166 

▪ Kamila Babś – Zastępca Kierownika Sekretariatu Kongresu 

▪ Patryk Obiała – Zastępca Kierownika ds. Partnerów Technicznych 

▪ Agata Szmigiel – Biuro Współpracy Międzynarodowej 

▪ Julia Sowińska – Biuro Współpracy Międzynarodowej 

Kontakt: 

▪ tel.: 574 800 166 (Sekretariat Kongresu) 

▪ e-mail: kongres@safeplace.edu.pl 

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego Kongresu: 

▪ dr Aneta Baranowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

▪ dr Marcin Lipka – Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

▪ dr Bartosz Maziarz – Uniwersytet Opolski 

▪ Marcin Pyclik – Polska Izba Ochrony  

▪ dr Michał Stępiński – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  

▪ Witold Sudomir – Związek Banków Polskich, PKO BP 

▪ Przemysław Szczuka – UTC Fire & Security 

▪ Gaweł Szczęsny – Spy Shop 
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RAMOWY PLAN KONGRESU 

CZAS 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 

DZIEŃ 0 – przyjazd uczestników (02.11.2020) – fakultatywny 

15:00-19:30 Rejestracja uczestników 

Zakwaterowanie w Hotelu 

17:00-19.30 Spotkanie kawowe z autorami najnowszych publikacji z obszaru 

bezpieczeństwa w tym antyterrorystycznego 

19:30-22.00 Spotkanie integracyjne – poczęstunek   

Klub Hotelu Windsor 

DZIEŃ I – 03.11.2020 

7:30-8:50 Rejestracja uczestników 

9:00-9:30 Uroczyste rozpoczęcie Kongresu 

9:30-11:00 Sesja plenarna, debaty eksperckie 

12:00-13:00 Praktyczny pokaz działania sił kontrterrorystycznych wybranej jednostki 

11:00-11:30 Przerwa kawowa 

11:30-15:00 Warsztaty (uczestnicy są dzieleni na cztery grupy i rotacyjnie 

przechodzą na kolejne sesje tematyczne) 

Sala 1 – Bezpieczeństwo zewnętrzne budynków – 4 x 45 min. 

Sala 2 – Bezpieczeństwo wewnętrzne budynków – 4 x 45 min 

Sala 3 – Reagowanie na metody działania sprawców zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym – 4 x 45 min 

Sala 4 – Integracja systemów bezpieczeństwa – 4 x 45 min 

15:00-16:00 Obiad 

16:00-18:00 Sesja plenarna, debaty eksperckie  

19:30–24:00 Uroczysty bankiet 

DZIEŃ II – 04.11.2020 

9:00-14:45 Sesja plenarna, debaty eksperckie, sesje techniczne  

14:45-15:00 Zakończenie Kongresu 

15:00 Obiad 

 

 

 


