Sprawozdanie
IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny
SAFE PLACE 2021
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej.
Dobre praktyki i rekomendacje.
W dniach 20-22 października 2021 roku w Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie odbył się IV Ogólnopolski Kongres NaukowoTechniczny SAFE PLACE 2021 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności
publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje. Cykliczne wydarzenie na stałe wpisało się
w kalendarz spotkań naukowców i praktyków z obszaru bezpieczeństwa antyterrorystycznego.
W porównaniu do lat poprzednich liczba uczestników zwiększyła się i wyniosła ponad 400
osób, co świadczy o merytorycznej sile wydarzenia, w którym corocznie biorą udział nowi
uczestnicy indywidualni i instytucjonalni. Czwarta edycja SAFE PLACE poszczycić się mogła
patronatami honorowymi Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego, Dyrektora CEPOL-u, Polskich Kolei Państwowych,
JM Rektora Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, JM Rektora Uniwersytetu
Opolskiego

a

także

JM

Rektora

Wyższej

Szkoły

i Indywidualnego APEIRON w Krakowie.
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Organizatorzy Kongresu, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk
Społeczno-Prawnych we Wrocławiu - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego APEIRON w Krakowie oraz firma Safety Project Jarosław Stelmach,
dołożyli wszelkich starań, by osiągnąć jak najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny
wydarzenia. Było to możliwe dzięki współpracy z instytucjami naukowymi, które pełniły rolę
współorganizatorów naukowych, spośród których należy wymienić Wyższą Szkołę Policji
w Szczytnie, Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Politechnikę Rzeszowską – Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego
Łukasiewicza oraz Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wsparcie organizacyjne wydarzenia zapewnili członkowie organizacji studenckich takich jak:
Naukowe Koło Działań Antyterrorystycznych i Kontrterrorystycznych z Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Akademickie Koło
Naukowe Security&Society z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także działające przy
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
oraz Koło Naukowe Securitas et Defensio Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Grono naukowe wymienionych instytucji stanowiło istotny głos w debatach eksperckich
odbywających się w trakcie Kongresu. Kluczowym było także wsparcie ze strony
współorganizatorów instytucjonalnych, do których grona należeli: Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, Związek Banków
Polskich, Polska Izba Ochrony, International Bodyguard Association Poland, Polska Izba
Systemów Alarmowych, Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego, Centrum
Ratownictwa Sp. z o.o., Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń
Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM” oraz ARITECH – Carrier Fire
& Security brand.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Wydawnictwo DIFIN, Portal ludzi akcji
Special OPS, Portal branży ochrony a&s, Portal alarmy.org, Magazyn Ochrona
i bezpieczeństwo obiektów i biznesu, Militaria.pl oraz Militarny magazyn MILMAG.
Tegoroczna edycja Kongresu SAFE PLACE odróżniała się od poprzednich pod
kilkoma względami. Po pierwsze, zmieniono miejsce organizacji wydarzenia na Wojskową
Akademię Techniczną w Warszawie i połączono Kongres SAFE PLACE z obchodami
70. rocznicy powstania Wojskowej Akademii Technicznej oraz 10. rocznicą powołania
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dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Po drugie, prezentowane panele tematyczne zostały
rozbudowane w celu kompleksowego omówienia poszczególnych pojęć. Bezpieczeństwo
antyterrorystyczne swym zasięgiem obejmuje szereg zagadnień, które dzięki obecności
teoretyków i praktyków w znacznej części udało się omówić w poruszanych dyskusjach.
Czwarta edycja wyróżniała się większym naciskiem położonym na omówienie aspektów
praktycznych z obszaru rozwiązań technicznych, które były prezentowane przez partnerów
wydarzenia. Tym samym uczestnicy Kongresu mieli okazję, by zapoznać się z szeroką ofertą
interesujących rozwiązań, urządzeń i systemów przedstawioną przez wiodących dostawców
działających na rynku polskim i zagranicznym.

Fot. Robert Szczechowiak

Oficjalne rozpoczęcie Kongresu SAFE PLACE miało miejsce 20 października 2021 r.
Po uroczystej inauguracji i powitaniu przybyłych gości, przedstawiciele instytucji, które
szczególnie przyczyniły się do organizacji wydarzenia zostały obdarowane pamiątkowymi
statuetkami.
Wprowadzającym wystąpieniem było przemówienie JM Rektora-Komendanta
Wojskowej Akademii Technicznej, płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka z okazji 70.
rocznicy powstania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz 10. rocznicy
powołania dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Następnie głos
przedstawiciele organizatorów i patronów honorowych.
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zabierali kolejno

Pierwszy dzień Kongresu SAFE PLACE 2021 zakończył się po sześciu sesjach, które
obejmowały sześć paneli eksperckich oraz trzynaście indywidualnych wystąpień prelegentów.
Ponadto w pierwszym dniu obyły się prezentacje pojazdów, sprzętu i wyposażenia
specjalistycznego wojskowych sił specjalnych, ćwiczenia praktyczne na symulatorze jazdy 3D
oraz symulatorze zderzeń drogowych, prezentacja ambulansu kryminalistycznego Żandarmerii
Wojskowej, występ Chóru Wojskowej Akademii Technicznej oraz wieczór autorski
w konwencji spotkania dyskusyjnego.

Fot. Robert Szczechowiak

Innowacyjną formułę, niespotykaną dotychczas na wydarzeniach z obszaru
bezpieczeństwa antyterrorystycznego, przyjął drugi dzień Kongresu. Poza tradycyjnymi
sesjami plenarnymi oraz panelami eksperckimi, przeprowadzone zostały także warsztaty
praktyczne dla uczestników, którzy zostali podzieleni na cztery grupy szkoleniowe,
by w sposób jak najbardziej praktyczny móc realizować założone cele szkoleniowe. Każdy
z uczestników Kongresu miał możliwość wzięcia udziału w czterech sesjach obejmujących
swoją tematyką udzielanie pierwszej pomocy, reagowanie na zamachy oraz możliwość
wykorzystania rozwiązań technicznych w bezpieczeństwie wewnętrznym oraz zewnętrznym
obiektów. Zajęcia z pierwszej pomocy, zrealizowane przez Centrum Ratownictwa, obejmowały
tematykę udzielania pomocy w reagowaniu na zamachy – została w nich poruszona tematyka
resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opatrywania masywnych krwotoków i ewakuacja
rannych z miejsca zagrożenia.
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Następnie grupy uczestników brały udział w warsztatach z reagowania na zamachy
zrealizowanych przez Safety Project, gdzie skupiono się na tematyce przyjęcia informacji
o zagrożeniu, reagowania na atak masowego zabójcy, a także użycia podstawowych narzędzi
(paralizator, pałka teleskopowa, gaz łzawiący, narzędzia podręczne) do walki o życie
i zdrowie. Następnie uczestnikom zostały zaprezentowane rozwiązania w zakresie ochrony
antydronowej w formie pokazu działania sprzętu zrealizowanego przez firmę Hertz New
Technologies.

Fot. Robert Szczechowiak
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Fire & Security brand, przedstawiła praktyczne możliwości wykorzystania systemów
zabezpieczeń w kształtowaniu bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej. Firma CBC
Poland zaprezentowała praktyczne możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji
w systemach bezpieczeństwa, natomiast firma ROGER omówiła praktyczne aspekty
wykorzystania bezpiecznych identyfikatorów w systemie kontroli dostępu RACS 5.
Ostatnimi warsztatami były rozwiązania techniczne w bezpieczeństwie zewnętrznym,
podczas których firma DFE SECURITY zaprezentowała czytniki kodów QR paszportów
covidowych, ich zasady działania oraz integrację z systemami Entrance Control. Następnie
firma RCS ENGINEERING przedstawiła przykładowe rozwiązania z zakresu zabezpieczeń
obszarów zewnętrznych, a firma INTEGRA skupiła się na praktycznym wymiarze
przeciwdziałania zagrożeniom obiektów przy wykorzystaniu Kompleksowego Systemu
Ochrony.
Drugi dzień Kongresu SAFE PLACE 2021 zakończył się uroczystym bankietem
w Hotelu Karter, gdzie w ramach uroczystego podziękowania wręczono statuetki dla partnerów
technicznych oraz nagrody dla uczestników konkursów.
Podczas trzeciego dnia odbyły się sesje plenarne, podczas których naukowcy i eksperci
z obszaru bezpieczeństwa i reagowania na zamachy prezentowali wyniki swoich badań i analizy
przypadków, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem praktycznym z uczestnikami kongresu. Tego
dnia przedstawionych zostało osiemnaście indywidualnych wystąpień.

Fot. Robert Szczechowiak

6

Tym samym kolejny, czwarty już Kongres SAFE PLACE 2021 przeszedł do historii.
Trzy dni października upłynęły pod znakiem merytorycznych prelekcji, paneli dyskusyjnych
oraz debat eksperckich, a także prezentacji nowoczesnych rozwiązań z zakresu
bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Innowacyjna formuła warsztatowa, pozwalająca
na jeszcze skuteczniejsze połączenie aspektów teoretycznych i praktycznych, spotkała
się z pozytywnym odbiorem wśród uczestników wydarzenia, co pozwoli na jeszcze lepsze
przygotowanie kolejnych odsłon Kongresu. Zakończenie tegorocznego wydarzenia oznacza
bowiem rozpoczęcie przygotowań do piątej – jubileuszowej edycji Kongresu SAFE PLACE,
która odbędzie się jesienią przyszłego roku w wymiarze międzynarodowym. Organizatorzy
dołożą wszelkich starań, by charakteryzowała się ona jeszcze wyższą jakością i spełniła
oczekiwania nawet najbardziej wymagających uczestników wydarzenia. Do zobaczenia
na SAFE PLACE 2022!
Klikając na poniższy obrazek można obejrzeć relację z Kongresu:

Zachęcamy do monitorowania strony wydarzenia: https://safeplace.edu.pl/ oraz do bieżącego
oglądania materiałów filmowych po kongresie na naszym kanale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCJ_j1oCxizzqagU8hLX6SNg?view_as=subscriber
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