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

W dniach 19-20 listopada 2019 roku w Hotelu Windsor w Jachrance k. Warszawy
odbył się trzeci Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2019
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki
cywilne i wojskowe. Cykliczne wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz spotkań teoretyków
i praktyków z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Grono uczestników w porównaniu
do lat przeszłych zwiększyło się, co świadczy o merytorycznej sile wydarzenia, które rok
rocznie przyciąga swym całokształtem nowe instytucje do współpracy – tak było i w tym roku.
Ponadto trzecia edycja SAFE PLACE poszczycić się może patronatem honorowym Dyrektora
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, co znacznie wpłynęło na podniesienie rangi wydarzenia.
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Organizatorzy wydarzenia, czyli 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 oraz firma Safety Project Stelmach Jarosław – od
początku istnienia Kongresu SAFE PLACE dokładają wszelkich starań, by osiągnąć jak
najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia. Jest to możliwe dzięki
współpracy z instytucjami naukowymi, które pełniły rolę współorganizatorów naukowych,
spośród których należy wymienić Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Instytut Politologii
Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu oraz Zakład Socjologii
Grup Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Grono naukowe tychże instytucji
stanowiło istotny głos w debacie na tematy podejmowane w trakcie Kongresu. Kluczowym
było także wsparcie ze strony współorganizatorów instytucjonalnych, do których grona
należeli: 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 oraz firma UTC Fire & Security. Co ważne, w roli ekspertów
udział wzięli przedstawiciele Centrum Antyterrorystycznego (CAT ABW) oraz Centrum
Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CPT ABW), DG Home
Komisji Europejskiej oraz Polski Komitet Normalizacyjny.
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Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Wydawnictwo Adam Marszałek,
Wydawnictwo DIFIN, Magazyn Zabezpieczenia, Grupa Wydawnicza Euro-Media –
czasopismo – Ochrona Mienia i Informacji, Polska Izba Systemów Alarmowych – czasopismo
– Security & Alarm Systems, Defence24.pl, InfoSecurity24.pl, Special OPS oraz Alarmy.org.
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Tegoroczna edycja Kongresu SAFE PLACE różniła się od poprzednich pod kilkoma
aspektami. Po pierwsze, zmieniono lokalizację z Wrocławia na obiekt ulokowany bliżej stolicy,
co było podyktowane chęcią znalezienia miejsca dogodnego dla jak największej liczby
uczestników. Tym samym, SAFE PLACE 2019 gościł w ekskluzywnym hotelu Windsor w
Jachrance. Po wtóre, rozbudowano panele tematyczne, by poruszyć więcej istotnych kwestii.
Jak przecież wiadomo, bezpieczeństwo antyterrorystyczne swym zasięgiem obejmuje szeroki
zakres zagadnień, z których znaczną część udało się poruszyć podczas dyskusji dzięki takiemu
rozwiązaniu. Po kolejne, większy nacisk położono na prezentacje rozwiązań praktycznych
przez partnerów technicznych wydarzenia. Safe Place to nie tylko teoria, to również praktyka,
przez którą rozumiane są pokazy najnowocześniejszych sprzętów z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa. Tym samym uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą przedstawioną przez
firmy wiodące na rynku polskim i zagranicznym.
Fot. magazyn ,,Zabezpieczenia''
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Rozpoczęcie Kongresu miało miejsce 18 listopada, kiedy część uczestników wzięła
udział w spotkaniu integracyjnym, podczas którego rozegrano turniej kręglarski. Oficjalne
rozpoczęcie wydarzenia miało miejsce 19 listopada. Po uroczystej inauguracji i powitaniu
przybyłych gości, przedstawiciele instytucji, które szczególnie przyczyniły się do organizacji
wydarzenia

zostały

obdarowane

pamiątkowymi

statuetkami.
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Wprowadzającym wystąpieniem było odczytanie listu, którego w imieniu Dyrektora
dokonał zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Pan Grzegorz Świszcz.
Następnie głos zabrał prof. Tomasz Aleksandrowicz z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
poruszając problematykę skuteczności działań antyterrorystycznych. Następnie mjr Krzysztof
Surmacz z Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
opowiedział o roli CPT ABW w kształtowaniu świadomości antyterrorystycznej w
społeczeństwie. Kolejno, ppłk SOP dr Jarosław Cymerski omówił kwestie realizacji zadań
ochronnych SOP wobec zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Joanna Skwarek z Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego zgłębiła temat roli normalizacji w budowaniu europejskich
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zintegrowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Ostatnim występującym
był Jarosław Gibas z firmy UTC Fire & Security z prelekcją pt. Znaczenie zabezpieczeń
technicznych w zapewnianiu bezpieczeństwa antyterrorystycznego obiektów.

Pierwszą część Kongresu zakończyła debata ekspercka, w której udział wzięli: Pani
Joanna Skwarek (PKN), ppłk SOP dr Jarosław Cymerski, prof. Tomasz Aleksandrowicz
(WSzPol w Szczytnie), dr Damian Szlachter (CAT ABW) oraz prof. Aleksandra Gasztold
(UW). Moderator debaty – mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach przewodniczył obradom, które
skupiały się wokół wniosków i rekomendacji dla zarządzających bezpieczeństwem w obiektach
w kontekście zagrożeń zamachami o charakterze terrorystycznym. Na merytoryczną dyskusję
składały się wypowiedzi ekspertów, którzy podzielili się swym doświadczeniem i cennymi
uwagami.

Podobnie jak w poprzednich edycjach przeprowadzono dwie równolegle trwające
sesje naukowe, które zostały zakończone debatą ekspercką. W ramach pierwszego panelu
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zatytułowanego Ochrona Infrastruktury Krytycznej i obiektów podlegających obowiązkowej
ochronie – rekomendacje i dobre praktyki, którego moderator był mjr rez. dr inż. Jarosław
Stelmach wystąpili: prof. Jarosław Tomasiewicz, który omówił kwestie związane z wojną
hybrydową w swym wystąpieniu pt. Wojna Hybrydowa w okręgu przemysłowym – precedens
śląski 1939, a także Tomasz Kijewski, który odniósł się do dobrych praktyk australijskich w
wypowiedzi pt. Australijska strategia ochrony przestrzeni publicznych z 2017 r. przykładem
najlepszych praktyk w obszarze bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Na zakończenie
pierwszego z paneli, eksperci: dr Damian Szlachter (CAT ABW), dr Marcin Lipka (Polskie
Sieci Elektroenergetyczne), Krzysztof Łęcki (Polska Izba Ochrony) oraz Maciej Brzyski (UTC
Fire & Security) wzięli udział w debacie, w której poruszono najważniejsze kwestie związane
z problematyką panelu. Jednym z najważniejszych założeń Kongresu SAFE PLACE jest
dzielenie się z uczestnikami merytoryczną wiedzą, co możliwe jest właśnie dzięki debatom
eksperckim. Do udziału w nich zaproszono wysokiej klasy ekspertów, którzy odpowiadając na
zadane pytania, wyjaśniali wszelkie wątpliwości omawianych kwestii.
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Równolegle trwał drugi panel zatytułowany Bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektów
niepodlegających obowiązkowej ochronie – zagrożenia i wyzwania (szkoły, uczelnie, centra
handlowe, obiekty kultury, administracji publicznej, kościoły, siedziby firm i korporacji itp.),
którego moderatorem była prof. Barbara Wiśniewska-Paź. W tej części wystąpili: prof.
Remigiusz Wiśniewski (Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku), który odniósł się do
problematyki ewakuacji przeprowadzanych w szkołach w wypowiedzi pt. Akcja ewakuacja –
szkolna kompromitacja oraz dr Karolina Wojtasik (Uniwersytet Śląski), która omówiła ataki
terrorystyczne w wystąpieniu pt. Zamachy terrorystyczne w budynkach użyteczności publicznej.
Studium przypadku na podstawie ataków w UE i USA. Podsumowanie zaprezentowanych treści
miało miejsce podczas debaty eksperckiej, w której udział wzięli: ppłk SOP dr Jarosław
Cymerski (SOP), mjr Artur Sybicki (CPT ABW), prof. Waldemar Zubrzycki (Wyższa Szkoła
Policji w Szczytnie), Marcin Pyclik (Polska Izba Ochrony) oraz Jakub Sobek (Linc Polska).

Kolejne odbywające się sesje pt. Zabezpieczenia techniczne w ochronie
antyterrorystycznej obiektów miały charakter naukowo-techniczny. W tym czasie uczestnicy
mieli okazję przysłuchać się wypowiedziom nie tylko ludzi nauki, ale i przedstawicieli firm
będących partnerami technicznymi wydarzenia. Moderatorami trzeciego panelu tematycznego
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byli: prof. Jan Maciejewski oraz dr Monika Zawartka, której wystąpienie pt. Monitoring –
bezpieczeństwo i kontrola czy forma komunikacji otworzyło tę część obrad. Następnie głos
zabrał Daniel Gut z firmy Linc Polska w wystąpieniu pt. Główne metody wykorzystywane do
zwiększenia bezpieczeństwa w sieciach komputerowych. Kolejnym prelegentem był Jakub
Sobek z firmy Linc Polska, który przybliżył problematykę ochrony perymetrycznej w
prezentacji pt. Synergia rozwiązań w ochronie perymetrycznej. Dalej wystąpił przedstawiciel
firmy Roger – Łukasz Kanarek z prelekcją pt. Bezpieczeństwo w systemie kontroli dostępu
RACS 5. Firma Milestone reprezentowana przez Neli Valentinovą Stoyanovą skupiła się na
zagadnieniu wideo rejestracji w wystąpieniu pt. Czy wideo będzie twoją przewagą
konkurencyjną. Następnie Maciej Twardowski z firmy Cart Poland zaprezentował opracowane
rozwiązania techniczne w prelekcji zatytułowanej Z nami życie staje się bezpieczniejsze.
Reprezentantem firmy Johnson Controls International był Mariusz Furman, który odniósł się
do oprogramowani w wystąpieniu pt. Innowacyjne oprogramowanie analityczne zwiększające
efektywność energetyczną budynków oraz bezpieczeństwo. Na zakończenie tej części obrad
Jakub Sobek z Polskiej Izby Systemów Alarmowych zabrał głos w kwestii zasadności szkolenia
pracowników.
W tym samym czasie trwał kolejny – czwarty panel, którego moderatorami byli: prof.
Tomasz Aleksandrowicz oraz dr inż. Karol Jędrasiak. Wystąpienie pt. Rola profesjonalnych
systemów

trenażerowych

w

szkoleniu

z

zakresu

działań

antyterrorystycznych
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kontrterrorystycznych dr. inż. Karola Jędrasiaka z Akademii WSB było rozpoczynającym tę
część obrad. Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – st. kpt. Paweł
Szymanek opowiedział o Roli Państwowej Straży Pożarnej podczas zdarzeń o charakterze
terrorystycznym z użyciem czynnika SBRN w budynkach użyteczności publicznej, na przykładzie
niezidentyfikowanej przesyłki. Jako następny głos zabrał Jarosław Jaźwiński z firmy DFE
Security, który poruszył problematykę zabezpieczeń technicznych w prelekcji zatytułowanej
Infrastruktura Krytyczna – zabezpieczenia antyterrorystyczne przed atakiem z użyciem
pojazdów HVM. Standardy europejskie i światowe w zakresie zasad doboru urządzeń. W obszar
nowoczesnych technologii dronowych uczestników wprowadził przedstawiciel firmy GDI
Global Drone Industries GmbH Markus Wiener w wystąpieniu pt. Autonomiczne systemy
dronów – teraźniejszość. Następnie miała miejsce prelekcja zatytułowana Techniczna ochrona
lotnisk w oparciu o regulacje EASA na przykładzie lotniska Olsztyn Mazury Roberta Gawrysia
z firmy Integra B.R.O.P. Z kolei Adam Zajkowski z Teleste Video Networks zaprezentował
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treści dotyczące oprogramowani w prezentacji pt. Oprogramowanie zarządzające technicznymi
systemami bezpieczeństwa w obiektach infrastruktury krytycznej. Kamil Barański z firmy
Megavision Technology opowiedział o platformie Global Operations Center – Integruj, scalaj,
zarządzaj – GSOC – Global Operations Center – jako platforma PSIM nowej generacji. W
obszar identyfikacji cech osób w tłumie wprowadziła słuchaczy Bogna Ettinger z firmy
Anyvision/Polvision prezentacją pt. Automatyczna identyfikacja twarzy i innych cech osób w
tłumie. Na zakończenie tej części wystąpił przedstawiciel firmy Hertz Systems LTD
Przemysław Leśniak – Infrastruktura krytyczna – analiza zagrożeń ze strony dronów oraz
skuteczne sposoby ochrony.

Część

tegorocznego

Kongresu

poświęcono

na

omówienie

bezpieczeństwa

antyterrorystycznego infrastruktury kolejowej. Panel tak zatytułowany moderował mjr rez. dr
inż. Jarosław Stelmach. W jego ramach przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych Michał
Zagalski zabrał głos w prelekcji pt. Monitorowanie zagrożeń na dworcach kolejowych.
Koordynacja działań służb i podmiotów kolejowych na obszarach kolejowych i w pociągach.
Perspektywa zagrożeń o charakterze terrorystycznym obiektów kolejowych została
szczegółowo omówiona podczas debaty eksperckiej, na czele której stał mjr rez. dr inż.
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Jarosław Stelmach. Moderator wraz z zaproszonymi ekspertami – Michałem Zagalskim (PKP),
prof. Waldemarem Zubrzyckim (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), dr. Damianem
Szlachterem (CAT ABW), Krzysztofem Łęckim (Polska Izba Ochrony) oraz Jarosławem
Jaźwińskim

(DFE

Security)

przeanalizowali

kluczowe

aspekty

zagadnienia.

W tym samym czasie trwała sesja zatytułowana Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
sektora finansowego, w tym placówek bankowych i ATM. Moderator Marcin Kożuszek podzielił
się z uczestnikami zgormadzoną wiedzą w wystąpieniu pt. Wyzwania oraz zagrożenia dla
bezpieczeństwa antyterrorystycznego sektora finansowego i ATM. Po nim rozpoczęła się debata
ekspercka, w której udział wzięli: Łukasz Gruszczyński (PKO BP), Witold Sudomir (ZBP,
PKO BP), dr Michał Stępiński (KNF), Marcin Pyclik (PIO) oraz Maciej Brzyski (UTC Fire &
Security).
W pierwszym dniu Kongresu odbyły się także pokazy nowoczesnego sprzętu, który
zaprezentowali przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej, Samodzielnego Pododdziału
Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie oraz Służby Ochrony Państwa. Uczestnicy mieli
okazję zapoznać się z nowoczesną technologią wykorzystywaną do poprawy bezpieczeństwa.
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Mogli również przekonać się, jak człowiek reaguje podczas dachowania pojazdu, dzięki
udostępnionemu

przez

Żandarmerię

Wojskową

symulatorowi.

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu, uczestnicy wzięli udział w uroczystej
kolacji. Wtedy też organizatorzy w sposób szczególny podziękowali wybranym instytucjom
oraz firmom, które istotnie wsparły merytorycznie oraz organizacyjnie przedsięwzięcie.
Następnie nadszedł czas ogłoszenia zwycięzców konkursu strzeleckiego, w którym znaczna
część uczestników sprawdziła swoje umiejętności.
Podczas drugiego dnia Kongresu w ramach panelu Edukacja antyterrorystyczna w
obiektach użyteczności publicznej wystąpił prof. Andrzej Pieczywok z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z prelekcją pt. Kreowanie zmian w postawach i działaniu
młodzieży w wyniku doświadczania zagrożeń terrorystycznych na obiektach szkół. Biorąc pod
uwagę istotną rolę edukacji w kontekście bezpieczeństwa AT, grono ekspertów – mjr Artur
Sybicki (CPT ABW), prof. Andrzej Pieczywok (UKW w Bydgoszczy), ppłk SOP dr Jarosław
Cymerski (SOP), prof. Waldemar Zubrzycki (WSPol w Szczytnie) odniosło się do tej
problematyki.
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Jednocześnie w sali obok trwała sesja poświęcona zabezpieczeniom technicznym w
ochronie AT obiektów połączona z warsztatami technicznymi. Jako pierwszy zaprezentował
się Jakub Sobek z firmy Linc Polska, który opowiedział o zewnętrznych systemach
perymetrycznych w praktyce. Następnie głos zabrał Jarosław Jaźwiński z firmy DFE Security
w wystąpieniu pt. Zasady projektowania. Infrastruktura Krytyczna – zabezpieczenia
antyterrorystyczne przed atakiem z użyciem pojazdów HVM. Kolejno przedstawiciele UTC Fire
& Security – Jarosław Gibas oraz Wojciech Wiktorowski wystąpili z prelekcją pt. Bezpieczne
kanały komunikacji w elektronicznych systemach zabezpieczeń na przykładzie systemu Advisor
Advanced oraz chmury UltraSync. Markus Wiener (GDI Global Drone Industries GmbH
zaprezentował problematykę przyszłych możliwości autonomicznych systemów dronów. W
imieniu firmy Roger Łukasz Kanarek przybliżył uczestnikom kwestie związane z polami
zastosowania systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5. Robert Gawryś
zaprezentował firmę Integra B.R.O.P. w prelekcji pt. System szkolenia oraz ocena jakości
kontroli bezpieczeństwa przy użyciu urządzeń rtg i wtmd. Następnie Adam Zajkowski (Teleste
Video Networks) zabrał głos w sprawie oprogramowania zarządzającego technicznymi
systemami bezpieczeństwa w obiektach infrastruktury krytycznej na przykładzie rozwiązań z
Francji, USA i Finlandii. Kolejno przedstawiciel Milestone – Momtchil Karaguiozov
zaprezentował się w wystąpieniu pt. Twoje łatwe w użyciu wielofunkcyjne narzędzie dozoru.
Mariusz Furman z firmy Johnson Controls International opowiedział o Johnson Controls
Enterprise management (JEM) w praktyce. Firma Cart Poland reprezentowana przez Macieja
Twardowskiego przybliżyła uczestnikom tematykę zabezpieczeń technicznych podczas
warsztatów pogłębiających możliwości techniczne zapór drogowych, bollardów i kolczatek. Na
zakończenie panelu wystąpili przedstawiciele firmy UTC Fire & Security – Przemysław
Szczuka oraz Wojciech Wiktorowski w prelekcji zatytułowanej Nowoczesne metody integracji
systemów bezpieczeństwa w oparciu o oprogramowanie ATS8600 oraz ochronę obwodową
FlexZone.

13

Podczas kolejnego panelu dotyczącego bezpieczeństwa antyterrorystycznego
obiektów, głos zabrał jako pierwszy prof. Robert Socha z Akademii WSB w swym wystąpieniu
pt. Świadomość zagrożenia terroryzmem – szansa dla bezpieczeństwa jednostki czy droga do
obłędu? W obszar prawno-organizacyjny rozwiązań w zakresie ochrony infrastruktury
bezpieczeństwa państwa uczestników wprowadził prof. Zbigniew Skwarek z Akademii Sztuki
Wojennej, a przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. Piotr Marszałek
przeanalizował ustawy antyterrorystyczne wobec problemu derogacji praw człowieka.
Tematykę nowoczesnych zabezpieczeń technicznych poruszył ppłk dr inż. Marek Życzkowski
z Wojskowej Akademii Technicznej w prelekcji zatytułowanej Aspekty techniczne ochrony
infrastruktury krytycznej – rozwój technologii optoelektronicznej. Z kolei adwokat Monika
Stasica odniosła się do przestrzeni powietrznej w kontekście zagrożenia terrorystycznego w
wystąpieniu pt. Zarys problematyki zjawiska terroryzmu w obrębie portów lotniczych i statków
powietrznych w ujęciu kryminologicznym i prawnym. Następnie dr Jacek Bil z Wojskowej
Akademii Technicznej opowiedział o wykorzystaniu narzędzi wojny informacyjnej do inicjacji
zamachu terrorystycznego. Panel swym wystąpieniem zakończył jeden ze szczególnych
uczestników tegorocznej edycji SAFE PLACE – Radosław Olszewski – Ekspert DG Home
Komisji Europejskiej, a jego tytuł brzmiał; Projekty Komisji Europejskiej w obszarze
bezpieczeństwa antyterrorystycznego przestrzeni publicznych.
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Kolejną problematyką, która została poruszona podczas Kongresu była kwestia
planów ochrony i załączników antyterrorystycznych. Marcin Kożuszek z firmy Safety Project
opowiedział o wątpliwościach i trudnościach w odniesieniu do planów ochrony obiektów
podlegających obowiązkowej ochronie. Następnie przedstawiciel GPW S.A. Alan Orluk oraz
dr Karolina Wojtasik z Uniwersytetu Śląskiego we wspólnym wystąpieniu odnieśli się do
tematu wdrażania załącznika AT do planu ochrony w przedsiębiorstwach IK w oparciu o
wnioski ze szkoleń i ćwiczeń AT dla pracowników w GPW S.A. Mjr rez. dr inż. Jarosław
Stelmach wskazał dobre praktyki i problemy do dyskusji przy wykonywaniu załączników
antyterrorystycznych do planu ochrony, a dr Damian Szlachter z ABW odniósł się do
doświadczeń ABW z uzgadnianiem załączników AT do planów ochrony. By rzetelnie
podsumować wspomnianą tematykę, eksperci w składzie: dr Damian Szlachter (CAT ABW),
Marcin Kożuszek (Safety Project), przedstawiciel WPA KSP, Krzysztof Łęcki (Polska Izba
Ochrony) oraz Maciej Brzyski (UTC Fire & Security) zasiedli do dyskusji w oparciu o swoje
doświadczenia zawodowe.
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W problematykę reagowania na zamachy terrorystyczne wprowadził słuchaczy prof.
Waldemar Zubrzycki z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie swym wystąpieniem pt. Atak w
obiekcie ogólnodostępnym, podporządkować się czy walczyć? Następnie głos zabrali: prof.
Aleksandra Gasztold z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Maciej Górski z Fundacji ATSystem Group, którzy opowiedzieli o programie szkoleniowym Anty-Terror System jako
podstawie edukacji dla bezpieczeństwa. W debacie eksperckiej natomiast udział wzięli:
Radosław Olszewski (Ekspert DG Home Komisji Europejskiej), prof. Waldemar Zubrzycki
(WSPol w Szczytnie), mjr Artur Sybicki (CPT ABW), ppłk SOP dr Jarosław Cymerski (SOP),
Marcin Pyclik (Polska Izba Ochrony) oraz Daniel Gut (TP-Link Polska).

Wystąpieniem kończącym tegoroczne obrady była prelekcja pt. Kongres SAFE
PLACE – cele i kierunki rozwoju idei konferencji antyterrorystycznej, którą wygłosił mjr rez.
dr inż. Jarosław Stelmach – pomysłodawca oraz organizator przedsięwzięcia.
Tym samym kolejny, trzeci już Kongres SAFE PLACE 2019 przeszedł do historii.
Dwa dni listopada upłynęły pod znakiem merytorycznych prelekcji, paneli dyskusyjnych oraz
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debat eksperckich, którym uczestnicy mieli okazję się przysłuchać, a także i prezentacji
nowoczesnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa AT. Konkludując, organizatorzy
podjąwszy trud, by sprostać wymaganiom szanownych gości, już teraz zapraszają na
przyszłoroczną edycję Kongresu SAFE PLACE, tym razem o wymiarze międzynarodowym.
Istotnym jest bowiem, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem, tym bardziej biorąc pod uwagę
nieustannie modyfikujący się charakter zagrożeń terrorystycznych, a co za tym idzie powinność
nieprzerwanego rozwoju dla sprostania wymagań współczesnego świata.
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