Warszawa, 6 kwietnia 2017 r.
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul.
Rektorska 4

O inteligentnych miastach mówi się przeważnie w kontekście nowinek
technologicznych. Na Safe City Forum skupiamy się na bezpieczeństwie, na tym jakie
wyzwania stoją przed samorządami w nadchodzących latach i jak technologie
mogą zapobiec przyszłym problemom. Zbieranie danych na temat bezpieczeństwa,
bezpieczeństwo energetyczne czy cyfryzacji danych o mieszkańcach, to nie
ciekawostki, ale konkretne wyzwania z którymi technologia pomaga się zmierzyć.
Safe City Forum to wydarzenie dedykowane nowoczesnym rozwiązaniom
poprawiającym bezpieczeństwo miast. W kwietniu 2017 roku w gronie najwyższej
klasy ekspertów zastanowimy się nad tym czy miasta w Polsce są gotowe na
wyzwania współczesności. Dyskusje po sesji plenarnej prowadzone będą w 3 sesjach
tematycznych: Bezpieczeństwo ulic, Bezpieczeństwo danych, Bezpieczeństwo
energetyczne.
Organizatorzy:

Partnerzy:

Partner Srebrny:

Patronat Medialny:

PROJEKT PROGRAMU:

9:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PORANNA KAWA

10:00

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
SESJA I: WYZWANIA DLA MIAST XXI wieku

10:10

POWITANIE:
DEBATA OTWIERAJĄCA: Czy miasta w Polsce są gotowe na wyzwania współczesności?

10:20

 Jakie zagrożenia są kluczowe dla strategii miast dzisiaj, a z jakimi borykać się
będą za 5,10, 20 lat?
 Rola technologii w zapewnieniu bezpieczeństwa w mieście
 Dialog z mieszkańcami a kwestie bezpieczeństwa
 Bezpieczeństwo a ochrona danych osobowych
SESJA II: BEZPIECZEŃSTWO ULIC

11:10

WYSTĄPIENIE: Zabezpieczenie imprez masowych i integracja działań na rzecz
bezpieczeństwa

11:30

WYSTĄPIENIE: 3 miliony ludzi w jednym miejscu. Bezpieczeństwo podczas Światowych Dni
Młodzieży

12:00
WYSTĄPIENIE: Modelowanie zachowania tłumu. Bezpieczeństwo imprez masowych
12:20
Przerwa kawowa

12:40

WYSTĄPIENIE: Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Działania policji na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w mieście

13:00

WYSTĄPIENIE: Gromadzenie danych – wyzwania dla bezpieczeństwa miejskiego

13:20

WYSTĄPIENIE: Nie tylko mandaty. Rola Straży Miejskiej w systemie bezpieczeństwa
miejskiego

13:40

WYSTĄPIENIE: Edukacja na rzecz bezpieczeństwa. Jak wyrabiać w społeczeństwie
odpowiednie zachowania?

SESJA III: MONITORING I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

14:00

WYSTĄPIENIE: Skuteczność monitoringu dla bezpieczeństwa miejskiego

14:20

WYSTĄPIENIE: Optymalny monitoring dla bezpieczeństwa

14:40

DEBATA: Czy z monitoringiem stworzymy bezpieczne miasto?





Jak zaplanować optymalny system monitoringu?
Jakość kamery a użyteczność nagrania
Monitoring miejski a prawo do prywatności
Przejścia podziemne, zaciemnione ulice, dworce – wpływ infrastruktury miejskiej
na bezpieczeństwo. „Niebezpieczne dzielnice” – czy naprawdę istnieją?

15:20

LUNCH

16:00

DEBATA: Bezpieczeństwo – wyzwania przyszłości dzisiaj
 Zanieczyszczenie powietrza, skażenia gruntów – jak im przeciwdziałać?
 Czy zagrożenie terroryzmem jest realne i czy jesteśmy na nie gotowi?
 Zmiany klimatyczne i wynikające z nich zagrożenia dla miast

16:40

Zakończenie konferencji

