
  
 

PROGRAM KONGRESU SAFE PLACE 2022 

 

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Kongresu 

w Hotelu Kuźnia Napoleońska (przyjazd możliwy od 16.10.2022)  

Dzień I (17.10.2022) – Sale konferencyjne Hotelu Kuźnia Napoleońska 

Godzina Rodzaj przedsięwzięcia Uczestnicy 

8.00-9.00 Rejestracja uczestników - sekretariat 

8.00-15.00 Pokaz sprzętu i wyposażenia specjalistycznego policyjnych sił specjalnych 

12.00-18.00 
Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej z nagrodami 

Prezentacja najnowszych technologii i rozwiązań technicznych w zakresie bezpieczeństwa obiektów 

9.00-9.40 

Uroczyste rozpoczęcie Kongresu (Sala Szafirowa – I piętro) 

Wystąpienia patronów honorowych, prezentacja Raportu bezpieczeństwa 

obiektów po edycji Safe Place 2021, wręczenie podziękowań i statuetek  

Patroni Honorowi Kongresu 

Organizatorzy i współorganizatorzy  

9.40-10.00 Wystąpienie otwierające Kongres 

Zastępca Dyrektora  

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 

Grzegorz Matyasik 

10.00-10.20 
Współczesne zagrożenia aktami terroru i zorganizowaną przestępczością 

kryminalną w Polsce 

Naczelnik Wydziału ds. Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów 

Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji 

mł. insp. Mariusz Pośnik 

10.20-10.35 
Counterterrorism - from the NATO reference curriculum (CTRC)  

to the certified NATO e-learning course. Case study. 

NATO DEEP eAcademy Director  

Assoc. prof. Piotr Gawliczek, PhD dr h.c. 

10.35-12.00 

Sesja I  

(w jednej wspólnej sali plenarnej) 

Zagrożenia militarne i niemilitarne dla bezpieczeństwa obiektów 

publicznych i Infrastruktury Krytycznej 

Zakres tematyczny: ocena środowiska bezpieczeństwa RP, zarządzanie ryzykiem, 

wrażliwość obiektów na zagrożenia 

Panel dyskusyjny  

Moderator: 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

Eksperci: 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek – WAT 

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – UAM, IZ 

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. SGSP 

Grzegorz Matyasik – Zastępca Dyrektora RCB 

mł. insp. Mariusz Pośnik – CBŚP 

12.00-12.20 

 

Przerwa kawowa 

  



  
  Dwie równoległe sesje naukowe z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach  

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

12.20-14.00 

Sesja II (Sala Szafirowa – I piętro)  
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Przygotowanie obiektów do reagowania 

na zagrożenia – dobre praktyki i rekomendacje 

Moderator: mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

Sesja III (Sala Szmaragdowa - I piętro) 
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Terroryzm i działania hybrydowe jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego 

Moderator: ppłk rez. dr inż. Marcin Lipka 

12.20-12.35 

 

Dekalog administratora obiektu –  

wybrane rekomendacje w obszarze przygotowania obiektów na zagrożenia 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

WSBPI Apeiron w Krakowie, Safety Project 

 

Granica państwa i infrastruktura krytyczna? Studium przypadku granicy 

polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej 

dr Magdalena El Ghamari – Collegium Civitas 

12.35-12.50 
Kontrola dostępu w obiektach strategicznych 

Anna Twardowska, Grzegorz Kosik – NEDAP 

Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych dla budynków użyteczności publicznej.  

Uwagi metodologiczne 

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. WSPol. 

12.50-14.00 

Panel dyskusyjny  

Przygotowanie obiektów do reagowania 

na zagrożenia – dobre praktyki i rekomendacje 

Zakres tematyczny: zadania i obowiązki w stopniach alarmowych, ostrzeganie 

i alarmowanie o zagrożeniach, projektowanie procedur reagowania, dobre praktyki 

w zakresie ochrony i zabezpieczeń technicznych, edukacja antyterrorystyczna 

Moderator: mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

Eksperci: 

dr Kamil Mroczka – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

ppłk Artur Sybicki – Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW 

Aleksandra Gryguć – Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Ochrony  

MPWiK Warszawa 

Maciej Solski – Centrum Ratownictwa 

Grzegorz Broda – API Smart 

 

Panel dyskusyjny  

Terroryzm i działania hybrydowe  

jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego 

Zakres tematyczny: zagrożenie terroryzmem i zamachami terrorystycznymi w Polsce – charakter 

i typologia, modus operandi sprawców zamachów, ocena ryzyka terrorystycznego  

dla obiektów – wyzwania i trudności, radykalizacja – czy możliwa w Polsce? 

Moderator: ppłk rez. dr inż. Marcin Lipka 

Eksperci: 

prof. dr hab. Artur Wejkszner – UAM 

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz – prof. WSPol 

dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI Apeiron 

dr Magdalena El Ghamari – Collegium Civitas 

Bartosz Biderman –  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 

14.00-15.00 Obiad (Sala Rubinowa - Parter) 



  

15.00-18.00 
Dwie równoległe sesje naukowe z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach  

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

 Sala I (Sala Szafirowa - I piętro) Sala II (Sala Szmaragdowa - I piętro) 

15.00-16.15 

 

Sesja IV 

Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Tendencje i kierunki zmian w obszarze bezpieczeństwa Infrastruktury 

Krytycznej i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie 

Zakres tematyczny: inicjatywy legislacyjne, dobre praktyki w zakresie projektowania 

rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa wykonywanie oraz uzgadnianie planów ochrony IK, 

planów obowiązkowej oraz szczególnej ochrony 

Moderator: mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

 

 

Sesja V 

Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Bezpieczeństwo obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie 

Zakres tematyczny: projektowanie bezpieczeństwa w obiektach typu: szkoły, uczelnie, 

centra handlowe, obiekty kultury, administracji publicznej, kościoły, siedziby firm i korporacji, itp.) 

Moderator: ppłk dr Jarosław Cymerski – SOP 

 

 

15.00-15.15 

Możliwości wykorzystania zabezpieczeń technicznych w budowaniu 

bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej 

Jakub Sobek – RCS Engineering 

Zabezpieczenia cybernetyczne w systemach detekcji zagrożeń 

Tomasz Żuk – Aritech – Carrier fire & security  

15.15-16.15 

Panel dyskusyjny  

Tendencje i kierunki zmian w obszarze bezpieczeństwa Infrastruktury 

Krytycznej i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie 

Moderator: mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

Eksperci: 

dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Akademii Kaliskiej 

Piotr Szufnara – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 

Jakub Sobek – Polska Izba Systemów Alarmowych 

nadkom. Piotr Hanusewicz – KSP 

Grzegorz Kosik – NEDAP 

Panel dyskusyjny  

Bezpieczeństwo obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie 

Moderator: ppłk dr Jarosław Cymerski – SOP 

Eksperci: 

prof. Waldemar Zubrzycki – WSPol 

mjr Jakub Rodzeń – CPT ABW 

Marcin Kożuszek – Safety Project 

Marcin Pyclik – Polska Izba Ochrony 

Tomasz Żuk – Aritech – Carrier fire & security  

16.30-16.45 Przerwa kawowa 

16.50-18.00 

Sesja VI 

Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Zarządzanie kryzysowe w wymiarze zapewnienia bezpieczeństwa obiektom 

użyteczności publicznej 

Zakres tematyczny: fazy oraz wymiar instytucjonalny ZK, ratownictwo w zarządzaniu 

kryzysowym, zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania w organizacji i w obiekcie, plany 

reformy systemu ZK, obrona cywilna w ZK 

Moderator: 

dr Patrycja Bryczek-Wróbel – Wojskowa Akademia Techniczna 

Sesja VII 

Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Bezpieczeństwo miast – koncepcja Smart City 

Zakres tematyczny: projektowanie i zarządzanie bezpieczeństwem w miastach, bezpieczeństwo 

zgromadzeń, imprez masowych oraz biegów ulicznych, wykorzystanie zabezpieczeń technicznych  

w zarządzaniu bezpieczeństwem 

Moderator: 

dr Natalia Moch –  Wojskowa Akademia Techniczna 

 

16.50-17.05 
Otwarte oraz bezpieczne technologie RFID dla fizycznej kontroli dostępu 

Dawid Jakubiak – Idesco – ACTE 

Bezprzewodowy system detekcji pożaru – stereotypy kontra korzyści 

Arkadiusz Waligóra – Creatio 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17:05-18:00 

Panel dyskusyjny  

Zarządzanie kryzysowe w wymiarze zapewnienia bezpieczeństwa  

obiektom użyteczności publicznej 

Moderator: 

dr Patrycja Bryczek-Wróbel – Wojskowa Akademia Techniczna 

Eksperci: 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek – WAT 

płk mgr inż. Tomasz Stelmach – DO RSZ 

ppłk rez. dr inż. Marcin Lipka – P4 sp. z o.o., PIBiO 

dr inż. Ryszard Piwowarczyk – WAT 

Panel dyskusyjny  

Bezpieczeństwo miast – koncepcja Smart City  

Moderator: 

dr Natalia Moch –  Wojskowa Akademia Techniczna 

Eksperci: 

insp. dr hab. Jarosław Struniawski, prof. WSPol w Szczytnie 

mgr Piotr Mazurek - Przewodniczący Komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Rady m. st. Warszawy 

dr Waldemar Kaak - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 

Marcin Pyclik – Polska Izba Ochrony 

Marcin Kożuszek – Safety Project 

19.00-23.00 

 

Kolacja (Sala Rubinowa - Parter) 

 

20.00-20.45 

 

Występ chóru akademickiego WAT w Warszawie 

 



  

Dzień II (18.10.2022) 

Godzina Rodzaj przedsięwzięcia, uczestnicy 

8.00-9.00 Rejestracja uczestników - sekretariat 

9.00-11.00 
Trzy równoległe sesje naukowe z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach 

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

 Sala I (Sala Szafirowa – I piętro ) Sala II (Sala Szmaragdowa– I piętro) Sala III (Sala Mahoniowa i Dębowa - parter) 

9.00-10.00 

Sesja VIII 

Panel dyskusyjny 

Bezpieczeństwo Data Center 

 

Zakres tematyczny: prawne i organizacyjne zasady ochrony centrów 

przetwarzania danych. Wymagania dotyczące zabezpieczeń 

technicznych w ochronie data center. 

Moderator: ppłk rez. dr Marcin Lipka –  P4 sp. z o.o., PIBiO 

Eksperci: 

dr inż. Witold Skomra - Szef Wydziału Ochrony IK RCB 

dr Krzysztof Malesa – Microsoft 

Andrzej Olczak – ATMAN 

mgr inż. Jarosław Jaźwiński – DFE Security 

Sesja IX 

Panel dyskusyjny 

Prowadzenie działań kontrterrorystycznych  

i kontrdywersyjnych w obiektach użyteczności publicznej 

Zakres tematyczny: policyjne i wojskowe siły specjalne 

w działaniach kontrterrorystycznych i kontrdywersyjnych, specjalne użycie 

broni, przygotowanie obiektów do działań kontrterrorystycznych, negocjacje 

w działaniach kontrterrorystycznych 

Moderator: dr Michał Stępiński – UKNF (były Dyrektor BOA) 

Eksperci: 

prof. Kuba Jałoszyński – WSPol 

podkom. Łukasz Horodyński – Centralny Pododdział 

Kontrterrorystyczny Policji BOA 

Robert Kotecki – były negocjator policyjny BOA 

Grzegorz Chrzanek – SPKP Radom 

 

Sesja X 

Panel dyskusyjny 

Przygotowanie obiektu na zamachy 

z wykorzystaniem materiału wybuchowego. 

Dobre praktyki i rekomendacje 

Zakres tematyczny: przygotowanie obiektu na zamachy 

bombowe, ostrzeganie i alarmowanie, procedury ewakuacji, 

wykorzystanie psa służbowego do identyfikacji MW 

Moderator: mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

Eksperci: 

mł. insp. Mariusz Pośnik – CBŚP 

Maciej Solski – Centrum Ratownictwa 

Marek Pilewski – Safety Project 

 

10.00-11.00 

Sesja XI 

Panel dyskusyjny  

Bezpieczeństwo banków i sektora finansowego 

Zakres tematyczny: charakter aktualnych zagrożeń dla obiektów i sieci 

bankowych. Rola zabezpieczeń technicznych w przeciwdziałaniu  

i reagowaniu na zagrożenia w obiektach rynku finansowego. Inicjatywy 

legislacyjne w zakresie bezpieczeństwa obiektów. 

Moderator: Bartłomiej Getlich – Dyrektor Departamentu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji UKNF  

Eksperci: 

Marcin Kożuszek – Safety Project 

Marcin Pyclik – Polska Izba Ochrony 

dr Michał Stępiński – UKNF 

Sesja XII 

Panel dyskusyjny  

Bezpieczeństwo teleinformatyczne w obiektach  

– dobre praktyki i rekomendacje 

Zakres tematyczny: zagrożenia i wyzwania w środowisku cyberprzestrzeni, 

dobre praktyki w zakresie przygotowania organizacji na ataki, edukacja  

dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, realizacja zadań w stopniach 

alarmowych CRP 

Moderator: dr hab. Jacek Bil, prof. WAT –   

Wojskowa Akademia Techniczna 

Eksperci: 

dr hab. Jerzy Kosiński, prof. AMW – Dyrektor MCC 

dr inż. Jakub Syta – Zastępca Dyrektora MCC 

dr inż. Robert Janczewski – AMW 

ppłk rez. Robert Kośla -  Microsoft 

Mariusz Busiło – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 

Sesja XIII 

Panel dyskusyjny  

Przygotowanie obiektu na zamachy masowego zabójcy  

i sytuacje zakładnicze 

Zakres tematyczny: system ostrzegania i alarmowania  

w przypadku zamachu, znaczenie pierwszej pomocy, działania 

ratownicze podczas zdarzeń w masowym zabójcą, reagowanie Policji 

na zdarzenia, edukacja AT – wyzwania i zagrożenia. 

Moderator: mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

Eksperci: 

prof. Waldemar Zubrzycki – WSPol 

dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Akademii Kaliskiej 

Robert Kotecki – były negocjator policyjny BOA 

Dariusz Marczyński – RCB 



  

11.00-11.10 Przerwa kawowa  

11.10-16.10  

Sesja XIV 

 

Warsztaty z reagowania na zamachy 

- certyfikaty kompetencyjne z czterech obszarów 

- 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 uczestniczą  

w praktycznych warsztatach z następujących tematów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.20-14.00 Przerwa obiadowa po dwóch sesjach warsztatowych (Sala Rubinowa) 

16.10-16.20 

 

Praktyczny pokaz możliwości nowoczesnych systemów dronowych na terenie przed Centrum Konferencyjnym – Dronehub 

 

Sala Szmaragdowa – I piętro 

BEZPIECZEŃSTWO

WEWNĘTRZNE

BUDYNKÓW

(60 minut)

Sala Szafirowa – I piętro 

BEZPIECZEŃSTWO 

ZEWNĘTRZNE

BUDYNKÓW

(60 minut)

Sala Wierzbowa - Parter

PIERWSZA POMOC

W REAGOWANIU 

NA ZAMACHY

(60 minut)

Sala Mahoniowa i Dębowa -
Parter

REAGOWANIE 
NA ZAMACHY - WYBRANE 
TECHNIKI REAGOWANIA

(60 minut)

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

- tamowanie masywnych krwotoków 

- zaopatrywanie ran powybuchowych i postrzałowych 

- pokaz kolekcjonerski broni krótkiej i długiej 

- reagowanie na zamachy masowego zabójcy 

- ewakuacja z miejsca zagrożenia 

- zarządzanie reagowaniem – ćwiczenia grupowe 

- Bezpieczeństwo systemów zabezpieczeń – NEDAP 

- Entrance control i ochrona data center – DFE Security 

- Innowatorskie systemy detekcji dymu i ognia realizowane w standardzie 

szyfrowanej komunikacji bezprzewodowej – Telcom 

- Nowoczesne rozwiązania z obszaru zabezpieczeń technicznych – telefon 

komórkowy jako karta dostępu? – Idesco - ACTE 

- Ochrona perymetryczna obiektów – RCS Engineering 

- ATS8600 - System zarządzania infrastrukturą krytyczną 

w sytuacjach zagrożenia – Aritech – Carrier 

- Przesyłać czy transportować? Kontener - must have  

dla danych krytycznych – API Smart 

- Bezprzewodowy System Detekcji Pożaru – założenia 

projektowe, kryteria wyboru, wdrożenia i kontrola 

poprawnego działania systemu.  

Porady dla projektanta i użytkownika/inwestora – Creatio 

10 min przerwy  

na zmianę sali 



  
 

 

Dwie równoległe sesje naukowe z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach  

(wybrane wystąpienia i panele dyskusyjne w dostępie YouTube po konferencji 

 Sala I (Sala Szafirowa – I piętro) Sala II (Sala Szmaragdowa – I piętro) 

16.30-18.00 

Sesja XV 

Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Bezpieczeństwo obszarów i obiektów kolejowych 

Zakres tematyczny:  bezpieczny transport i ochrona danych bezpieczeństwo na dworcach kolejowych  

i w pociągach, zabezpieczenie przejazdów kolejowych, dworce jako obiekty szczególnie wrażliwe na zamachy, 

wykorzystanie obiektów kolejowych w działaniach wojennych. 

Moderator: dr inż. Mieczysław Magierski 

 

Sesja XVI 

Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Zabezpieczenie obiektów i zgromadzeń przed atakami dronów i taranowaniem 

Zakres tematyczny: przygotowanie imprezy o charakterze masowym, ochrona fizyczna i zabezpieczenia 

techniczne, możliwości wykrywania i neutralizacji zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych, 

możliwości zabezpieczenia obiektu oraz imprezy masowej przed taranowaniem. 

Moderator: mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

 

16.30-16.45 

Bezpieczny transport i ochrona danych krytycznych  

na wypadek zagrożeń i konfliktów  

Grzegorz Broda – API Smart 

Budowle ochronne jako obiekty infrastruktury niezbędnej  

do przeżycia ludności w sytuacji zagrożenia militarnego 

dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. nadzw. WAT 

16.45-17.00 

Rola zintegrowanych systemów dronowych  

w bezpieczeństwie obiektów 

Vadym Melnyk – Dronehub 

Zabezpieczenie obiektów przed taranowaniem i infiltracją 

mgr inż. Jarosław Jaźwiński – DFE Security 

17.00-18.00 

 

Sesja XVII 

Panel dyskusyjny 

Bezpieczeństwo obszarów i obiektów kolejowych 

Zakres tematyczny:  bezpieczny transport i ochrona danych bezpieczeństwo na dworcach kolejowych  

i w pociągach, zabezpieczenie przejazdów kolejowych, dworce jako obiekty szczególnie wrażliwe na zamachy, 

wykorzystanie obiektów kolejowych w działaniach wojennych. 

Moderator: dr inż. Mieczysław Magierski  

Eksperci: 

Adam Morawski – SOK  

Michał Zagalski – PKP S.A.  

Vadym Melnyk – Dronehub 

Maciej Brzyski – Aritech - Carrier fire & security  

 

 

 

Sesja XVIII 

Panel dyskusyjny 

Zabezpieczenie obiektów i zgromadzeń przed atakami dronów i taranowaniem 

Zakres tematyczny: przygotowanie imprezy o charakterze masowym, ochrona fizyczna i zabezpieczenia 

techniczne, możliwości wykrywania i neutralizacji zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych, 

możliwości zabezpieczenia obiektu oraz imprezy masowej przed taranowaniem. 

Moderator: mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

Eksperci: 

dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. nadzw. WAT 

insp. dr hab. Jarosław Struniawski, prof. WSPol w Szczytnie 

dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. Politechniki Rzeszowskiej 

mgr inż. Jarosław Jaźwiński – DFE Security 

 

19.00-3.00 

Uroczysty bankiet z oprawą muzyczną (Sala Rubinowa - Parter) 

Wręczenie podziękowań współorganizatorom i partnerom Kongresu 

Wręczenie nagród w zawodach strzeleckich oraz pamiątek dla uczestników Kongresu 

 



  
 

 
Dzień III (19.10.2022) 

Godzina Rodzaj przedsięwzięcia, uczestnicy 

9.30-10.00 Rejestracja uczestników - sekretariat 

10.00-15.00 
Dwie równoległe sesje naukowe z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach  

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

 Sala I (Sala Szafirowa – I piętro) Sala II (Sala Szmaragdowa– I piętro) 

09.00-10.00 

Sesja XIX 

Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Ochrona fizyczna w bezpieczeństwie obiektów 

Zakres tematyczny: uprawnienia i obowiązku pracowników ochrony, użycie broni i ŚPB, pracownicy 

ochrony jako first responders na miejscu zdarzenia kryzysowego 

Moderator: ppłk rez. dr Marcin Lipka – P4 sp. z o.o., PIBiO 

Eksperci: 

Marcin Pyclik – PIO 

Iwo Kożuchowski - PIO 

Jakub Sobek – PISA 

nadkom. Piotr Hanusewicz – KSP 

 

Sesja XX 

Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

Zabezpieczenia techniczne w bezpieczeństwie obiektów 

Zakres tematyczny: normy i wymagania dotyczące nowoczesnych systemów zabezpieczeń.  

Rola integracji w zapewnianiu bezpieczeństwa obiektów. Bezpieczeństwo teleinformatyczne  

w zabezpieczeniach technicznych. 

Moderator: Marcin Kożuszek 

Eksperci: 

Piotr Drost – RCS Engineering 

Dawid Jakubiak – Idesco - ACTE 

Arkadiusz Waligóra – Creatio 

Jarosław Gibas – Aritech – Carrier fire & security 

10.00-15.30 

Sesja XXI (Sala Szafirowa – I piętro) 

(kontynuacja obrad w jednej wspólnej sali plenarnej) 

Wystąpienia prelegentów  

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej  
Moderatorzy:  

dr hab. Urszula Soler, prof. KUL 

dr Patrycja Bryczek-Wróbel – WAT 

dr Natalia Moch - WAT 

10.00-10.15 
Rola wybranych elementów strategii CPTED w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 

mieszkańców Olsztyna na przykładzie wybranych przestępstw 
dr Izabela Sękowska – Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu 

10.15-10.30 Zarządzanie bezpieczeństwem obiektu DATA CENTER  ppłk rez. dr Marcin  Lipka – P4 sp. z o.o., PIBiO 

10.30-10.45 Wyzwania i zagrożenia w obszarze ochrony obiektów Marcin Pyclik – Prezes Polskiej Izby Ochrony 

10.45-11.00 Zagrożenia infrastruktury krytycznej przez bezzałogowe aparaty powietrzne dr hab. inż. Waldemar Scheffs, prof. Akademii Kaliskiej 

11.00-11.15 
Stan infrastruktury budynkowej i jakość serwisu obsługi technicznej jako obszary istotne  

w kontekście bezpieczeństwa obiektów mgr inż. Renata Skowrońska – Dussmann Polska 

11.15-11.30 
System tacker w broni samodziałowej jako przykład działania zagrażających bezpieczeństwu 

przestrzeni publicznej dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Akademii Kaliskiej 



  

 

 

 

  

11.30-11.45 
Zwalczanie islamskiego terroryzmu w Europie poprzez przeciwdziałanie radykalizacji muzułmanów 

 
dr Tomasz Michalczak – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego w Ciechanowie 

11.45-12.00 Bezpieczeństwo w systemie kontroli dostępu RACS 5 v2.0 Łukasz Kanarek – ROGER 

12.00-12.15 
Aktualne rozwiązania formalnoprawne dotyczące ochrony stadionów przed potencjalnymi 

zagrożeniami o charakterze terrorystycznym oraz propozycje zmian 
dr Bogumiła Pawlaczyk – Akademia Kaliska 

12.15-12.30 
Kontrola obiektów dozorowanych wizyjnym monitoringiem alarmowym gwarancją 

bezpieczeństwa w klasie S 

dr inż. Marian Kryłowicz 
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania 

12.30-12.45 Jak budować system dozorowy, gdy ma to naprawdę znaczenie. Ochrona obiektów strategicznych Konrad Badowski -  Axis Communications 

12.45-13.00 
Bezpieczeństwo placówek medycznych. Studium przypadku Wielospecjalistyczny Szpital 

Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 

dr Waldemar Kaak 

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 

13.00-13.15 
Bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej na przykładzie Festiwalu PolandRock  

na terenie woj. Lubuskiego – działania służby wiodącej 

mgr Dariusz Maciejewski 

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 

13.15-13.30 Innowacyjne rozwiązania w świecie kontroli dostępu na przykładzie systemu S.A.K.O. Robert Mostowski – GMP Power 

13.30-13.45 Wybrane zagadnienia systemu antyterrorystycznego w Australazji mgr Łukasz Kominek – Wojskowa Akademia Techniczna 

13.45-14.00 
Proces szkolenia personelu ochrony jako element zabezpieczenia antyterrorystycznego budynków 

użyteczności publicznej 
mgr Mikołaj Woźniak 

Zakład Studiów Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

14.00-14.15 
Komputerowe wspomaganie ewakuacji w przypadku zagrożeń militarnych 

 i niemilitarnych w budynkach wysokich i wysokościowych 
mgr inż. Michał Kapałka 

Wojskowa Akademia Techniczna 

14.45-15.00 
Zdalne zarządzenie bezpieczeństwem fizycznym i pożarowym budynków za pomocą 

nowoczesnych rozwiązań integracyjnych klasy PSIM+ i SIUP 
mgr inż. Leszek Schmidt – C&C Partners 

15.00-15.15 
Zwalczanie zagrożenia typu active shooter – wybrane aspekty problematyki 

 na podstawie analizy ataków przeprowadzonych w USA w latach 2000-2019 

mgr Aleksy Borówka 
Instytut Nowej Europy, Uniwersytet Wrocławski 

15.15 – 15.30 Znaczenie informacji oraz zagrożenia dezinformacją dla systemu bezpieczeństwa państwa  
dr Andrzej Skwarski 

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 

15.30-15.45 Edukacja dla bezpieczeństwa w obiektach – zagrożenia i szanse mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 

15.45-16.00 Zakończenie Kongresu 

16.00 Obiad (Sala Rubinowa - Parter) 


