
RAMOWY PROGRAM KONGRESU – SAFE PLACE 2019 

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Kongresu – od 18.11.2019 

Od 18.11.2019 r. od godziny 15.00 z możliwością udziału w spotkaniu integracyjnym w tym dniu od godziny 18.00 

w sali klubowej hotelu Windsor. W dniu 19.11.2019 r. rejestracja kolejnych uczestników od godziny 7.00. 

Dzień I (19.11.2019) 

Godzina Rodzaj przedsięwzięcia Uczestnicy 

7.00-9.00 Rejestracja uczestników Sekretariat 

9.00-9.15 Uroczyste rozpoczęcie Kongresu Organizatorzy 
Patronat honorowy Kongresu 

9.15-11.00 

Sesja ekspercka 
(w jednej sali plenarnej) 

 
Zagrożenie zamachami o charakterze 

terrorystycznym w budynkach użyteczności 
publicznej – tendencje i stopień zagrożenia  

 

Wystąpienia prelegentów i panel 
dyskusyjny 

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

uczelnie i ośrodki eksperckie.  
 

11.00-11.30 
                                                Przerwa kawowa 

 

Dwie równoległe sesje naukowe z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach  

(całość wystąpień i paneli dyskusyjnych w dostępie online po konferencji) 

Trzecia sesja techniczna z prezentacją wybranych rozwiązań technicznych i informatycznych  

w zakresie ochrony AT obiektów – Trzecia sala  

 Sala I Sala II   

11.30-12.30 

Panel II 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
Zarządzanie ryzykiem i zapewnienie 

ciągłości działania w bezpieczeństwie obiektów 

 

Panel III 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
Ochrona obiektów niepodlegających 

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

siedziby firm i korporacji,  itp.) 

12.30-13.30 

Panel IV 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
 

Ochrona AT sektora finansowego w tym 
placówek bankowych i ATM 

Panel V 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
 

Ochrona AT obiektów wojskowych 

11.00-14.30 
Pokaz sprzętu i wyposażenia specjalistycznego policyjnych i wojskowych sił 

specjalnych 

13.30-14.30 
                                                                 Obiad 

14.30-18.30 

Dwie równoległe sesje naukowe z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach  

(całość wystąpień i paneli dyskusyjnych w dostępie online po konferencji) 

Trzecia sesja techniczna z prezentacją wybranych rozwiązań technicznych i informatycznych 

w zakresie ochrony AT obiektów – partnerzy techniczni 

 Sala I Sala II   

14.00-15.30 

Panel VI 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
 

Zarządzanie kryzysowe w działaniach 

Panel VII 

Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 



 

 

antyterrorystycznych Zabezpieczenia techniczne w ochronie AT  

15.30-17.00 

Panel VIII 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
 

Ochrona Infrastruktury Krytycznej i 
obiektów podlegających obowiązkowej ochronie 

– kierunki i plany  
 

Panel VII 

Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 

Zabezpieczenia techniczne w ochronie AT 
obiektów 

 

17.00-18.30 

Panel VIII 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
 

Plany ochrony i załączniki 
antyterrorystyczne – tendencje i wyzwania 

Panel VII 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
 

Zabezpieczenia techniczne w ochronie AT 
obiektów 

19.30                                                       Uroczysta kolacja i bankiet 

Wręczenie podziękowań i nagród w konkursach 

Dzień II (20.11.2019) 

Godzina Rodzaj przedsięwzięcia Uczestnicy 

8.30-9.00 Rejestracja uczestników Sekretariat 

 

Dwie równoległe sesje z możliwością wyboru uczestnictwa w obradach  

(całość wystąpień i paneli dyskusyjnych w dostępie online po konferencji) 

Trzecia sesja techniczna z prezentacją wybranych rozwiązań technicznych i informatycznych 

w zakresie ochrony AT obiektów – partnerzy techniczni 

 
Sala I Sala II 

9.00-10.00 

Panel I 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
 

Prywatny sektor ochrony osób i mienia  
w bezpieczeństwie AT obiektów 

 

Panel VII 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
 

Zabezpieczenia techniczne w ochronie AT 
obiektów 

 

10.00-11.30 

Panel VIII 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
 

Reagowanie na zamachy terrorystyczne – 
dobre praktyki 

Panel VII 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
 

Zabezpieczenia techniczne w ochronie AT 
obiektów 

11.30-12.00 Przerwa kawowa 

12.00-13.30 

Panel VIII 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
 

Cyberbezpieczeństwo w obiektach 
użyteczności publicznej 

 

Panel VII 
Wystąpienia prelegentów i panel 

dyskusyjny 
 

Zabezpieczenia techniczne w ochronie AT 
obiektów 

13.30-15-00  

Panel VIII 
Wystąpienia prelegentów i panel dyskusyjny 

 

Edukacja antyterrorystyczna w obiektach użyteczności publicznej 

15.00-15.15 Zakończenie kongresu Organizatorzy 

15.15 
                                                         Obiad 


