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Szanowni Państwo, 

Poniżej znajdą Państwo zaktualizowany, docelowy program V edycji 

konferencji „Miasto Monitorowane – personel aspekty prawne i technika 

systemów CCTV”, organizowanej przez Akademię Monitoringu Wizyjnego, 

Krajową Radę Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP oraz Straż 

Miejską w Częstochowie. 

 

Zachęcamy do zwrócenia uwagi na wystąpienia I dnia spotkania, prezentujące nowe 

rozwiązania, które oferuje współczesna informatyka, w postaci analizy zawartości 

obrazu i gromadzenia danych w formule „big data”. Przedstawimy rozwiązania  

światowych, renomowanych marek i polskich, innowacyjnych firm informatycznych. Z 

punktu widzenia gmin, miast i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ważną 

prezentację wygłosi przedstawiciel biura GIODO, który omówi nowe regulacje 

prawne, wynikające z wejścia w życie RODO - rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.  

 

Nowościami II dnia konferencji (w stosunku do wcześniej przedstawionego programi) 

są: Wystąpienie przedstawicieli Straży Miejskiej w Łodzi, którzy opowiedzą o łódzkiej 

filozofii wykorzystania monitoringu. Strażnicy miejscy z Grudziądza przedstawią 

doświadczenia z wykorzystania mobilnego monitoringu. Pracownik naukowy 

Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek prezydenckiego zespołu „Bezpieczny Kraków” 



opowie, jak kształtując przestrzeń można zwiększyć skuteczność miejskich kamer. 

Dowiemy się także, jak za pomocą nowoczesnych technologii, zachęcić mieszkańców 

do włączenia się w kształtowanie bezpieczeństwa w mieście, uzupełniając i 

zwiększając efektywność monitoringu. 

 

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w konferencji. Zgłoszenia 

przyjmujemy tylko do piątku, 20 października!  

 

 

Program konferencji*: 

DZIEŃ I - 25 październik, środa 

11.30 – 11.45 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników i prezentacja programu. 

 

11.45 – 12.10 „Czego mieszkańcy oczekują od miejskiego monitoringu?” 

Paweł Wittich, Akademia Monitoringu Wizyjnego 

 

I BLOK TEMATYCZNY: „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE, SZTUCZNA 

INTELIGENCJA, BIG DATA W MIEJSKIM MONITORINGU” 

12.15 – 14.00 Prezentacje: 

� „Inteligencja obliczeniowa w praktyce”, mgr inż. Michał Borzucki Bosch 

Security Polska, mgr Piotr Krukowski Neurosoft Sp. z o.o. 

 

� „System monitoringu miejskiego opierający się o inteligentną analizę 

obrazu” – Leszek Lawera IBM Polska 



� „Sztuczna inteligencja w monitoringu miejskim, czyli jak 

nowoczesne technologie podnoszą bezpieczeństwo w mieście” – 

Monika Fojcik, Marek Pitura - Future Processing 

 

14.00-15.00 Obiad 

 

15.00-15.15 „Zarządzanie kryzysowe w oparciu o platformy danych” – Marek 

Okularczyk IBM Polska 

 

15.20-16.00 Panel dyskusyjny „W jakim kierunku rozwijają się technologie dla 

miejskich systemów monitoringu wizyjnego?” – mgr inż. Michał Borzucki 

Bosch Security Polska, mgr Piotr Krukowski Neurosoft Sp. z o.o., Leszek Lawera IBM 

Polska, Marek Pitura Future Processing 

 

16.05-16.45 „Prawne aspekty gromadzenia danych w miejskich systemach 

monitoringu wizyjnego. Wejście w życie RODO - Rozporządzenia o 

Ochronie Danych Osobowych" – mgr inż. Michał Mazur, Biuro Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Departament Informatyki 

 

20.00 Kolacja 

 



DZIEŃ II 26 październik, czwartek 

 

II BLOK TEMATYCZNY: „SKUTECZNE ROZWIĄZANIA W POLSKICH 

MIASTACH” 

Do tego bloku zapraszamy polskie miasta, aby przedstawiły funkcjonujące w ich 

monitoringach skuteczne rozwiązania techniczne, organizacyjne i dobre praktyki. 

9.35 - 11.25 Prezentacje: 

� „Strategia obserwacji monitoringu jako niezbędny element 

efektywnego wykorzystania systemu" - Jarosław Afeltowicz, koordynator 

zespołu operatorów systemu monitoringu wizyjnego, Straż Miejska we 

Włocławku 

  

� „Analiza struktury zgłoszeń z monitoringu jako element diagnozy 

wiodących naruszeń prawa w społeczności lokalnej" - dr Piotr Paweł 

Siębida, Kierownik Referatu Służb Dyżurnych i Prewencji, Straż Miejska we 

Włocławku 

  

� „Monitoring miejski po łódzku, czyli o rozwoju Systemu Monitoringu 

Miejskiego" - Waldemar Walisiak - Naczelnik Wydziału Monitoringu, Straż 

Miejska w Łodzi 

  

� „Dobre praktyki, nowe rozwiązania i technologie w łódzkim Systemie 

Monitoringu Miejskiego” - Ryszard Kozłowski, starszy inspektor w Wydziale 

Monitoringu, Straż Miejska w Łodzi 

 



11.25 - 11.45 Przerwa kawowa 

 

11.45 - 12.15 Panel dyskusyjny: „Jak zapewnić skuteczność miejskich 

systemów monitoringu wizyjnego dziś i jutro?" 

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele miast - prelegenci z Włocławka, Łodzi i 

jeszcze jednego zaproszonego polskiego miasta. 

 

III BLOK TEMATYCZNY: "ZWIĘKSZANIE SKUTECZNOŚCI MIEJSKIEGO 

MONITORINGU" 

12.20 - 14.00 Prezentacje: 

� "Nowoczesne rozwiązania techniczne dla miejskich monitoringów" - 

Maciej Nowak, Miraccord Dystrybucja 

  

� „Zwiększenie skuteczności miejskiego systemu monitoringu przez 

kształtowanie przestrzeni - praktyczne zastosowanie koncepcji 

"Bezpieczna przestrzeń" i CPTED" – mgr Jakub Mączka, Katedra Socjologii 

Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 

  

� "Interaktywny miejski system bezpieczeństwa - interkom / przycisk 

SOS, aplikacja do zgłaszania zdarzeń, udostępnianie nagrań przez 

mieszkańców jako uzupełnienie systemu monitoringu wizyjnego" – 

mgr inż. Jan Grusznic, Akademia Monitoringu Wizyjnego, Axis 

Communications. 

 



14.00 - 15.00 Obiad 

  

IV BLOK TEMATYCZNY: „MOBILNOŚĆ MIEJSKIEGO MONITORINGU" 

15.00 – 16.00 Prezentacje: 

• "Doświadczenia Straży Miejskiej w Grudziądzu w wykorzystaniu 

mobilnego monitoringu" - Wiesław Dziadkowiec - Kierownik Referatu 

Miejskiego Monitoringu Wizyjnego, Straż Miejska w Grudziądzu 

• przegląd rozwiązań technicznych, m.in. foto-pułapki 

• strategia wykorzystania i zadania dla mobilnych zestawów monitoring 

• aspekty prawne wykorzystania mobilnych kamer przez samorząd i straże 

miejskie 

  

V BLOK TEMATYCZNY: „SKUTECZNA REAKCJA W MIEJSKIM 

MONITORINGU" 

16.00 – 17.20 Prezentacje: 

� „Poziomy reakcji w miejskim monitoringu" – mgr Paweł Wittich, 

Akademia Monitoringu Wizyjnego 

 

� „W jakim celu i jak oceniać skuteczność miejskiego systemu CCTV?" 

- mgr Tomasz Pasieka, Kierownik Referatu ds. Obsługi Systemu Monitoringu 

Wizyjnego Miasta Częstochowy, Straż Miejska w Częstochowie 

 

� „Audyt - niezależna ocena skuteczności miejskiego systemu CCTV" – 

Przemysław Pierzchała, Akademia Monitoringu Wizyjnego 



Zakończenie programu merytorycznego konferencji 

  

20.00 Uroczysta kolacja 

  

27 październik, piątek 

  

9.00 Śniadanie 

 

Wyjazd uczestników 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian dotyczących tematyki i układu 

wystąpień podczas konferencji. 

Program wydarzenia jest aktualizowany na stronie konferencji: www.miastomonitorowane.eu  
 
Informacje organizacyjne znajdą Państwo w zakładce na stronie konferencji 

http://www.miastomonitorowane.eu/informacje-organizacyjne.html oraz w deklaracji zgłoszeniowej.  

 

W szczególnych zapytaniach zapraszamy do kontaktu pod adresem i telefonem podanym w deklaracji i 

na stronie wydarzenia. 

 

 

 

 Zapraszamy do uczestnictwa! 

 

Zespół organizatorów, sponsorów i partnerów 

V edycji konferencji „MIASTO MONITOROWANE” 



 

 

 
 

 

 


