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6 kwietnia br. w Sali Senatu naszej Alma
Mater odbyło się VI posiedzenie Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa (PPTSB). Udział
w nim wzięli przedstawiciele 37 podmiotów będących członkami PPTSB
wraz z zaproszonymi gośćmi, reprezentującymi instytucje centralne MON,
BBN, Urząd m.st. Warszawy, polski przemysł, uczelnie wyższe oraz ośrodki
naukowo-badawcze.
Tematem przewodnim posiedzenia
były „Interdyscyplinarne problemy inżynierii bezpieczeństwa” oraz związane z tą
tematyką możliwości podjęcia wspólnych
działań na rzecz bezpieczeństwa i realizacji
strategicznych celów państwa w zakresie takich obszarów tematycznych jak: I – „Systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach
kryzysowych”, II – „Materiały, podzespoły
i struktury do systemów bezpieczeństwa”,
III – „Sensory do systemów monitoringu
bezpieczeństwa”, IV – „Systemy zarządzania bezpieczeństwem”, V – „Bezpieczeństwo
systemów informacyjnych”.
Obrady, którym przewodniczył koordynator PPTSB, rektor-komendant WAT
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, rozpoczęły się od przyjęcia w poczet
Platformy nowych członków: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Politechniki Śląskiej, ASSECO Poland S.A.,
PIMCO sp. z o.o. oraz WASKO S.A.
Wystąpienia w sesji plenarnej zainaugurował dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej dr Andrzej Siemaszko. Zaprezentował
on cele oraz główne kierunki działań polskich i europejskich platform technologicznych związanych z tematyką bezpieczeństwa,
realizowanych zarówno w 7. Programie Ramowym, jak i w następnych jego edycjach.
Rektor-komendant WAT przedstawił
informacje dotyczące potencjału technologicznego naszej uczelni, w tym powstania
nowej inwestycji pn. „Centrum Inżynierii
Bezpieczeństwa”, która mogłaby być wykorzystana przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna”. Inicjatywa ta w założeniach ma
być ośrodkiem naukowo-gospodarczym
z dogodnymi warunkami działania dla firm
innowacyjnych: z dostępem do wspólnych
urządzeń badawczych, obsługi administracyjnej i pomocy doradczo-konsultingowej.
Realizacja projektu zainicjowałaby rozwój
nowych technologii oraz ich transfer pomiędzy instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi reprezentują-
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cymi branże: telekomunikacyjną, informatyczną, nanotechnologii, inżynierii elektronicznej oraz optoelektroniki i robotyki.
Moderator spotkania, prorektor ds. naukowych WAT dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT, przygotował prezentację
dotyczącą informatycznych systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, związanych z identyfikacją i przeciwdziałaniem
zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli.
Prorektor ds. nauki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż.
Tomasz Szmuc zaprezentował propozycje
dotyczące projektów z obszaru bezpieczeństwa, realizowanych w AGH.
Narodowa osłona kryptograficzna systemu bezpieczeństwa państwa była tematem
prezentacji dyrektora Instytutu Matematyki
i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT
prof. dr. hab. n. mat. Jerzego Gawineckiego.
Prezentacja płk. dr. inż. Dariusza Pierzchały z Wydziału Cybernetyki WAT skupiona była na nowoczesnych informatycznych systemach zarządzania kryzysowego.
Z kolei tematyką prezentacji dr. inż. Janusza
Furtaka, również z Wydziału Cybernetyki WAT, były zagadnienia bezpieczeństwa
systemów teleinformatycznych.
Pierwszą część spotkania zakończyła
informacja prof. dr. hab. inż. Mieczysława
Szustakowskiego z Instytutu Optoelektroniki WAT, dotycząca koncepcji powstania
w naszej uczelni Centrum Biometrii, które
będzie się składać z Laboratorium Badawczo-Naukowego, Ośrodka Szkolno-Treningowego oraz Laboratorium Certyfikującego.
W drugiej części sesji przedstawiono
11 prezentacji w 5 ww. obszarach tematycznych:
I obszar:
• „Propozycja współpracy Instytutu Optyki Stosowanej w ramach PPTSB” – dr
Jacek Galas, zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych IOS
• „Szerokopasmowa platforma do bezprzewodowej transmisji danych WAMAX” –
Karol Chodkiewicz, dyrektor ds. obrotu

wyrobów o przeznaczeniu wojskowym,
firma ENTE
• Gra decyzyjna pt. „Trening uczelnianego zespołu reagowania kryzysowego” – dr Czesław Marcinkowski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi.
II obszar:
• „Wybrane prace ITWL w obszarze nowoczesnych technologii materiałowych
dla poprawy bezpieczeństwa lotów statków powietrznych” – dr inż. Sławomir
Klimaszewski, Zakład Niezawodności
i Bezpieczeństwa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
• „Platforma Transferu Informacji” – Andrzej Holnicki-Szulc, dyrektor firmy
CONTEC S.J.
III obszar:
• „Bezprzewodowa sieć sensorów akustycznych, sejsmicznych i wizyjnych” – dr inż.
Jan Mazur, Politechnika Wrocławska
• „Detekcja promieniowania UV oraz
promieniowania o częstotliwości z zakresu THz – opracowania i plany ITME”
– prof. dr hab. inż. Lech Dobrzański,
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych.
IV obszar:
• „Systemy monitoringu infrastruktury
morskiej w aspekcie ochrony przez zagrożeniami asymetrycznymi” – dr inż.
Jerzy Uczciwek, dyrektor-szef Biura
Rozwoju Centrum Techniki Morskiej
• „Systemy zarządzania bezpieczeństwem
oraz bezpieczeństwo systemów informacyjnych” – dr inż. Marek Brudka, dyrektor ds. rozwoju firmy FILBICO.
V obszar:
• „System antypodsłuchowy SecuVOICE”
– Janusz Fedko, Zakład Systemów Komputerowych
• „EMAG – Bezpieczeństwo Systemów
Informatycznych” – dr inż. Andrzej Białas, Instytut Technik Innowacyjnych
EMAG.
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