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XXXXXXX

Konsorcjum

• Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział 

Cybernetyki (Lider projektu), Warszawa

• Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego -

Państwowy Instytut Badawczy, Józefów

• Akademia Obrony Narodowej, Rembertów

• PRODUS S.A., Wrocław

• SPECOPS Sp. z o.o., Gdynia



XXXXXXX
Plan prezentacji

1. Formy wyników końcowych

2. Przedstawienie wyników (filmy)

3. Upowszechnianie wyników

4. Podsumowanie



Wyniki projektu 
• Fizyczne stanowisko poligonu ćwiczebnego

• Dokumenty opisujące projekty stanowisk ćwiczebnych i 

dokumentacja techniczna stanowiska fizycznego

• Metodyka wykorzystania stanowiska fizycznego

• Film instruktażowo-informacyjny

• Stanowisko wirtualnego kierowcy wozu bojowego PSP 

poligonu ćwiczebnego wykonanego w postaci kontenera

• Dokumentacja techniczna stanowiska wirtualnego

• Metodyka wykorzystania stanowiska wirtualnego

• Film instruktażowo-informacyjny



Cele główne projektu
1. Opracowanie pojedynczego stanowiska poligonu 

wirtualnego w postaci symulatora stanowiska kierowcy 
pojazdu bojowego do szkolenia kierowców w zakresie 
doskonalenia taktyki dojazdu do miejsca prowadzenia 
akcji. Symulator zrealizowano w formie mobilnego 
kontenera wraz z wyposażeniem

2. Opracowanie pojedynczego stanowiska poligonu 
fizycznego przeznaczonego do ćwiczeń związanych z 
prowadzeniem działań gaśniczych w odniesieniu do 
pojazdów i pojemnika. Poligon zrealizowano w formie 
otwartego stanowiska z niezbędnym wyposażeniem.



Poligon fizyczny

• Fizyczne stanowisko poligonu ćwiczebnego

• Pojazd

• Pojemnik na śmieci



Poligon fizyczny
FILM



Poligon wirtualny

• Stanowisko kierowcy wozu bojowego PSP (Renault Midlum)



Stanowisko kierowcy 
zobrazowanie 3D



Stanowisko kierowcy 
Scenariusze



Poligon wirtualny
FILM



XXXXXXX
Publikacje – punktowane MNiSW



XXXXXXX
Prezentacje i promocja



Dziękuję za uwagę



Projekt Nr O ROB 0006 01/ID 6/1 

finansowany przez NCBiR 

pt. „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego 

budynków i obiektów budowlanych na 

etapie ich projektowania i wykonania”

Lider projektu: Szkoła Główna Służby 

Pożarniczej

Członek konsorcjum: Firma X-code

Realizacja: 28.12. 2011 r. – 27.12.2014 r.



Planowany efekt końcowy

1. Prototyp Interaktywnej Modułowej
Platformy Oceny Zagrożenia Pożarowego
Budynków (IMPOZPB)

Wspomaganie oceny zagrożenia pożarowego
projektowanego budynku, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej

Demonstrator schematów postępowania przy
ocenie stopnia zagrożenia pożarowego
w budynkach i innych obiektach budowlanych

2. Poradnik dotyczący stosowania narzędzi
inżynierii bezpieczeństwa pożarowego



Przewidywane wyniki projektu

• Wskazówki metodyczne i zbiór danych pomocnych
w projektowaniu budynków pożarowo bezpiecznych

• Poszerzenie świadomości użytkowników co do stosowania
metod wiedzy technicznej dla celów bezpieczeństwa
pożarowego

Obecnie brak jest oprogramowania, które w sposób kompleksowy wspomagałoby
projektantów budynków pod kątem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa
pożarowego ludzi w nich przebywających

Oczekiwania
• Innowacyjne podejście do stosowania przepisów zawartych zarówno

w normach jak i rozporządzeniach MSWiA
• Użycie metod obliczeniowych, związanych z bezpieczeństwem i ochroną

przeciwpożarową budynków



Ogólna struktura platformy

Zagadnienia szczegółowe

Ustawy i rozporządzenia

Odstępstwa

Poradnik 
(aktualna wiedza 
inżynierska dot. 
bezpieczeństwa 

pożarowego budynków)

Baza danych
(dane do projektowania 
budynków w zakresie ich 

bezpieczeństwa 
pożarowego)

Obliczenia 
(obliczenia modelowe 

pożaru, ewakuacji, 
analiza ryzyka)

Raporty
(drukowanie wcześniej 
zapisanych raportów 

wynikających z przeglądu 
przepisów oraz wiedzy 

technicznej 
i inżynierskiej)

Forum
(obsługa forum internetowego 

użytkowników platformy) 

Wiedza prawna i techniczna Wiedza inżynierska Ogólne

Artykuły

Normy polskie 
i zagraniczne

Interpretacje KG PSP

Orzeczenia NSA

Przepisy europejskie

Inne materiały
(ZBO ITB, SITP)

Definicje

Ankieta



Widok okna rejestracyjnego

Widok okna przeznaczonego 
do logowania się użytkownika

Interaktywna Modułowa 
Platforma Oceny Zagrożenia 
Pożarowego Budynków





Wiedza prawna i techniczna 
Przeglądanie tekstów ustaw, rozporządzeń, info. na temat norm, wymagań dot. danego 
zagadnienia, artykułów, linki do wytycznych, interpretacji KG PSP i orzeczeń NSA.



Okno zawierające główne menu i podopcje wchodzących w skład opcji 
„Wiedza prawna i techniczna”











Wiedza inżynierska







Zakładki tematyczne parametrów wejściowych

Widok modelu 2 pomieszczeń

Zakładki wykresów



Aktualna  liczba osób i moc pożaru 

Suwak osi czasu, czasy WCBE i DCBE, narażone osoby

Dane parametrów wejściowych emisji dymu



Pionowe linie reprezentujące kluczowe momenty na osi czasu: detekcja, alarm, ewakuacja, 
warunki krytyczne, nośność

Kluczowe momenty 
na osi czasu 
w formie liczbowej

Dane parametrów wejściowych geometrii budynku i parametrów 
termofizycznych przegród budowlanych



Pionowe linie reprezentujące kluczowe momenty na osi czasu: detekcja, alarm, ewakuacja, 
warunki krytyczne, nośność

Kluczowe momenty 
na osi czasu 
w formie liczbowej

Zalecenia wyboru i zastosowania bardziej złożonych narzędzi obliczeniowych (modele CFD)



Dziękuję za uwagę!



Projekt nr O ROB 00 008 01:

Zaawansowane technologie 
informatyczne wspierające 
procesy przetwarzania danych 
w obszarze analizy kryminalnej

Marek Kisiel-Dorohinicki, doroh@agh.edu.pl



Copyright © 2014 IISG

Projekt LINK2

 Zaawansowane technologie informatyczne 
wspierające procesy przetwarzania danych 
w obszarze analizy kryminalnej

 Projekt finansowany przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju

 Czas trwania: grudzień 2011 - sierpień 2014

 Główni odbiorcy: Policja, Straż Graniczna



Copyright © 2014 IISG

Konsorcjum

Wykonawcą projektu jest konsorcjum naukowo-
przemysłowe: 

 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (lider)

 Gridwise Tech Sp. z o. o.

 Hi Tech Energy Systems Sp. z o. o.

 WASKO S.A.



Copyright © 2014 IISG

Cel projektu

Wspieranie pracy analityka kryminalnego w zakresie:

 wczytywania, standaryzacji i integracji danych,

 wyszukiwania i filtrowania danych,

 wizualizacji danych,

 opracowania rezultatów 
analizy



Copyright © 2014 IISG

Środowisko LINK



Copyright © 2014 IISG

Architektura środowiska

 Platforma analityczna otwarta na nowe typy danych 
oraz dedykowane im analizy i wizualizacje

 Możliwa jest realizacja dedykowanych produktów 
np. do analizy poczty elektronicznej 



Copyright © 2014 IISG

Import danych

 Wczytywanie, standaryzacja 
i integracja danych

 Umożliwia dynamiczne 
tworzenie modeli na 
podstawie danych 
wejściowych

 Wygodny edytor graficzny 
oparty o graf obiektów 



Copyright © 2014 IISG

Integracja heterogenicznych danych

 Możliwość kojarzenia 
danych pochodzących 
z różnych źródeł

 Wsparcie integracji 
w postaci funkcji 
unifikacji i usuwania 
dubli



Copyright © 2014 IISG

Analiza danych

 Filtrowanie i wyszuki-
wanie danych, 
generowanie statystyk

 Profile czasowe 
(godzinne, dzienne, 
miesięczne)

 Wyszukiwanie 
anomalii



Copyright © 2014 IISG

Wizualizacja powiązań

 Graf obiektów ilustruje 
zależności pomiędzy 
obiektami analitycznymi

 Zarówno obiekty 
i powiązania mogą 
posiadać wiele 
atrybutów

 Możliwość edycji grafu 
np. poprzez dodawanie 
nowych obiektów



Copyright © 2014 IISG

Wizualizacja na mapie geograficznej

 Wizualizacja 
obiektów i zdarzeń 
skojarzonych ze 
współrzędnymi 
geograficznymi

 Wizualizacja wielu 
serii danych 
jednocześnie

 Możliwość pracy w 
trybie offline



Copyright © 2014 IISG

Analizy geograficzne

 Wizualizacja 
zasięgów stacji 
bazowych

 Typowanie 
potencjalnych 
spotkań na 
podstawie lokalizacji 
i czasu



Copyright © 2014 IISG

Wydajność i komfort użytkowania

 Optymalizacja pod kątem 
ergonomii wizualizacji 
obiektów

 Możliwość wczytania do 
0.5 miliona obiektów

 Wersja 64bit z rozszerzoną 
pamięcią operacyjną



Copyright © 2014 IISG

Współpraca z użytkownikami

 Prace realizowane w ścisłej współpracy 
z przedstawicielami końcowych użytkowników

 Realny wpływ na proces planowania i kształtowania 
ostatecznych funkcjonalności



Copyright © 2014 IISG

Dystrybucja oprogramowania

29.11.2013 – otwarcie nowej strony pobrań i forum

http://fslab.iisg.agh.edu.pl



Copyright © 2014 IISG

Dystrybucja oprogramowania

 Obecnie ponad 400 
użytkowników

 Od momentu uruchomienia 
portalu:

 Ponad 900 wszystkich pobrań 
wersji instalacyjnych LINK 
(przez zarejestrowanych 
użytkowników)

 Ponad 5000 odwiedzin



Copyright © 2014 IISG

Wdrożenia

 25 podpisanych umów licencyjnych (Policja, Straż 
Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Prokuratury 
Okręgowe, Izba Celna i inne)

 Oprogramowanie wdrożone w Policji i Straży 
Granicznej - kilkuset przeszkolonych użytkowników

 Przeszkolenie pierwszej grupy analityków policyjnych 
z Mołdawii, podpisana umowa licencyjna

 Rosnące zainteresowanie biegłych sądowych



Projekt nr O ROB 00 008 01:

Zaawansowane technologie 
informatyczne wspierające 
procesy przetwarzania danych 
w obszarze analizy kryminalnej

Marek Kisiel-Dorohinicki, doroh@agh.edu.pl



Symulator kierowania pojazdami 

uprzywilejowanymi podczas 

działań typowych 

i ekstremalnych.

Nr O ROB 0011 01/ID/11/1 

Andrzej Urban Wyższa Szkoła Policji



Czas realizacji projektu 

28 grudnia 2011 r. – 31 maja 2014 r.



Konsorcjum:

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – lider 

projektu,

ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej



Szkody komunikacyjne w Policji w roku: 

2010 2013

liczba szkód 8 361 8 885

koszt 19 690 000 19 800 000



W ramach budowy modelu fizycznego i matematycznego obu 

pojazdów, opracowano modele oddziaływania układów pojazdu: 

napędowego, hamulcowego i kierowniczego. Opisano w sposób 

formalny model stabilizacji kół kierowanych - określenie momentu 

stabilizującego na kole kierownicy. 

W ramach realizowanych prac zbudowano także model oddziaływania 

koła ogumionego z nawierzchnią drogi, z uwzględnieniem poślizgów 

wzdłużnych i poprzecznych kół pojazdu dla różnych warunków 

współpracy koła z drogą, wywoływanych symulowanymi czynnikami 

zewnętrznymi. Model ten umożliwia opis własności stycznych 

i sprężysto-tłumiących kół przednich i tylnych, kierowanych 

i niekierowanych; uwzględnia własności geometryczne i kinematyczne 

układu kierowniczego oraz własności sprężyste układu wodzącego 

zwrotnicy.



Ponadto, w ramach realizowanego zadania badawczego wykonano 

zaawansowane badania stanowiskowe kół ogumionych stosowanych 

w modelowanych pojazdach, z letnią i zimową rzeźbą bieżnika. 

Badania miały na celu wyznaczenie charakterystyki sprężystości 

promieniowej, wzdłużnej i bocznej oraz charakterystyki odporności 

opon na boczne znoszenie. 

Przeprowadzono badania porównawcze symulatorów wyposażonych 

w układy projekcji obrazu na ekranie cylindrycznym oraz „on 

screen”.

Celem była ocena  parametrów technicznych i własności wizualnych, 

w tym wrażenia odczuwalnej głębi ostrości. Dodatkowym elementem 

badań była ocena wpływu każdego z wymienionych rozwiązań układu 

projekcji obrazu na wywoływanie symptomów choroby 

symulatorowej u osób wykonujących ćwiczenia na symulatorze jazdy 

pojazdem samochodowym.



Ocena parametrów psychofizycznych i optycznych. Wyniki badań 

okulometrycznych mogą być wykorzystywane do doskonalenia 

interfejsu użytkownika tych pojazdów oraz do określania 

zachowań i koncentracji uwagi osób prowadzących pojazd celem 

wyeliminowania złych przyzwyczajeń. 

Gromadzenie danych o kierunkach i punktach obserwacji oraz ich 

rozkład czasowy w połączeniu z symulowanym przebiegiem 

ćwiczenia jest pomocne przy ocenie popełnianych błędów i złych 

nawyków.

Ocena parametrów psychofizycznych pozwala prowadzącemu 

ćwiczenie na monitorowanie stanu zdrowia ćwiczącego (EKG, 

ciśnienie krwi, fale móżgowe)











Zaproponowany program szkolenia przewiduje:

• Prawidłowa pozycja za kierownicą, układ rąk i nóg, obsługa 

przyrządów do sterowania i kontroli pojazdu. Zasady 

ergonomii podczas jazdy.

• Zasady i techniki jazdy samochodem w różnych warunkach 

drogowych. Pułapki drogowe występujące w okresie 

zimowym i letnim.

• Kształtowanie toru jazdy, metody pokonywania zakrętów. 

Czynności obronne w poślizgu.

• Taktyka jazdy w układzie dwóch samochodów – „1+1” oraz 

„1+2”. Sposoby unikania zagrożeń.

• Dynamika ruchu samochodu. Sterowność i stateczność 

pojazdu.

• Zwroty taktyczne i ewakuacyjne z wykorzystaniem poślizgu 

kół przednich i tylnych pojazdu.

• Sprawdzenie i określenie prędkości bezpiecznej w 

konkretnej sytuacji drogowej.



Zaproponowany program szkolenia przewiduje:

• Przemieszczanie się kolumny samochodowej, zmiana szyku 

kolumny.

• Zwroty taktyczne i ewakuacyjne zespołu pojazdów.

• Metody omijania niebezpiecznych przeszkód na drodze.

• Jazdy w kolumnie pojazdów uprzywilejowanych –

określenie prędkości bezpiecznej w konkretnej sytuacji 

drogowej.

• Przemieszczanie się kolumny samochodowej, taktyka 

pokonywania „wąskich gardeł”.

• Jazda w kolumnie samochodowej. Manewry kolumny 

(cofanie, zawracanie). Zmiana szyku kolumny.

• Dynamiczna jazda w różnych warunkach atmosferycznych.



Plany dotyczące najbliższej przyszłości. 

KGP – opracowanie programu szkolenia.

Rozpoczęcie szkoleń od nowego roku akademickiego.



Dziękuję za uwagę.



 
Tytuł: 

  „Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie 

rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie 

służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom 

naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy 

przeciwpowodziowe)” 
 

Kierownik:  mgr inż. Grażyna Grabowska 

Zespół: 

 mgr inż. Joanna Błaszczyk 

dr inż. Elżbieta Maklewska 

 mgr inż. Dorota Zielińska 

 Jadwiga Wałęza 

 Agata Pawłowska 

Projekt Nr O ROB 0013 01/ID13/2 realizowany na podstawie  

Umowy NR 0013/R/ID2/2011/01  

podpisanej  z NCBiR  w ramach konkursu 1/2011 na rzecz na 

rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 

 
INSTYTUT  TECHNOLOGII  BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX” 

90-965 Łódź ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 



Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe skupiające instytucje 

naukowe oraz przedsiębiorców, w oparciu o Umowę konsorcjum podpisaną 

pomiędzy Partnerami w dniu 9 września 2011 r.  

 
INSTYTUT  TECHNOLOGII  BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX” 

90-965 Łódź ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 

Projekt Nr O ROB 0013 01/ID13/2 realizowany na podstawie  

Umowy NR 0013/R/ID2/2011/01  

podpisanej  z NCBiR  w ramach konkursu 1/2011 na rzecz na 

rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 



Kierownik projektu – Grażyna Grabowska ITB „MORATEX”  

Czas realizacji 27.12.2011 ÷ 26.12.2014  

Zarządzanie projektem zgodnie z metodyką PRINCE2® 

Zaangażowane środki – 4.800.000,00 PLN 

Konsorcjum 

 Instytut Technologii  Bezpieczeństwa „MORATEX”      Lider projektu 

 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB    

 Delta Rescue  

 Zakład Pracy Chronionej– Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe   „LESTER” 

 Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 

 AMZ Kutno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

 
INSTYTUT  TECHNOLOGII  BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX” 

90-965 Łódź ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 

Projekt Nr O ROB 0013 01/ID13/2 realizowany na podstawie  

Umowy NR 0013/R/ID2/2011/01  

podpisanej  z NCBiR  w ramach konkursu 1/2011 na rzecz na 

rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 



Cel główny: 

Celem głównym projektu jest zoptymalizowanie procedur oraz dyslokacji baz 

sprzętu, a także przedstawienie nowych rozwiązań technicznych sprzętu, który może 

być stosowany przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania 

zagrożeniom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem powodzi. 

Realizacja projektu przyczyni sie do usprawnienia monitorowania zagrożeń 

powodziowych oraz zwiększenia możliwości w zakresie likwidacji zagrożeń oraz 

usuwania skutków zagrożeń naturalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem powodzi poprzez: 

 opracowanie koncepcji Lokalnego Systemu Ostrzegania przed Powodzią 

uwzględniającego zweryfikowane, procedury działań oraz zaproponowane 

lokalizacje baz sprzętowych; 

 opracowanie mobilnego, wyspecjalizowanego zestawu przeciwpowodziowego, 

przeznaczonego do użytkowania przez polskie służby ratownicze w czasie 

powodzi. 

 
INSTYTUT  TECHNOLOGII  BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX” 

90-965 Łódź ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 

Projekt Nr O ROB 0013 01/ID13/2 realizowany na podstawie  

Umowy NR 0013/R/ID2/2011/01  

podpisanej  z NCBiR  w ramach konkursu 1/2011 na rzecz na 

rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 



Cele szczegółowe: 

 Opracowanie koncepcji Lokalnego Systemu Ostrzegania przed powodzią 

 Stworzenie warunków do opracowania nowych procedur ratowniczych, usprawnienia 

działań ratowniczych, a także rozszerzenie możliwości działań na inne niż powodziowe 

działania ratownicze, dzięki modyfikacji istniejących rozwiązań technicznych rękawów 

przeciwpowodziowych; 

 Modyfikacja istniejących rozwiązań technicznych rękawów przeciwpowodziowych  

w celu usprawnienia działań i adaptacja do innych niż powodziowe działań 

ratowniczych. 

 Zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie nośnika transportowego – amfibii w 

sprzęt m.in. w zmodyfikowane rękawy przeciwpowodziowe. 

 Wyposażenie zestawu przeciwpowodziowego w przyczepę do transportu sprzętu 

ratowniczego. 

 Opracowanie metody dekontaminacji i recyklingu rękawów przeciwpowodziowych, 

 Opracowanie programu szkolenia i przeszkolenie służb ratowniczych dla wybranej 

jednostki administracyjnej kraju w zakresie wykorzystania opracowanego rozwiązania, 
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Zaproponowanie jednostkom Straży Pożarnej 

nowoczesnych rękawów przeciwpowodziowych 

wymagało opracowania trójskładnikowej folii 

wewnętrznej i zewnętrznej przez ZPChr P.PH.U.LESTER, 

Delta Rescue we współpracy  

z CNBOP-PIB i ITB MORATEX. 

 

Amfibia - pływający pojazd kołowy, opracowana przez 

AMZ KUTNO we współpracy z Partnerami  

przeznaczona jest do transportu sprzętu 

przeciwpowodziowego. Wyspecjalizowanego Zestawu 

Przeciwpowodziowego (WZP) .  

W CNBOP - PIB i Delcie Rescue Grudziądz na 

podstawie propozycji własnych i konsultacji  

z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej  

i Ochotniczej Straży Pożarnej, które brały udział  

w akcjach ochrony przeciwpowodziowej w ostatnich 

latach, został wybrany model przyczepy i opracowana 

propozycja jej wyposażenia. 

WYSPECJALIZOWANY ZESTAW PRZECIWPOWODZIOWY 
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Zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP 

  Zgłoszenie patentu na wynalazek  pod tytułem : „Sposób i urządzenie do 

wprowadzania rękawa wewnętrznego w zewnętrzny rękaw systemu 

przeciwpowodziowego”; Nr  P.405048; data zgłoszenia  2012.08.12. 

 Zgłoszenie znaku towarowego  Z.420653- Znak zawiera fantazyjny rysunek 

płynącej wydry w kasku na łebku” ; data zgłoszenia 2013.10.22 

 

 

 Zgłoszenie wzoru przemysłowego „AMFIBIA”  Nr Wp.22340  

data zgł.2014.06.05. 
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WYSPECJALIZOWANY ZESTAW PRZECIWPOWODZIOWY 

Nagrody: 

  Brązowy medal za wynalazek „AMFIBIA”; 113 Międzynarodowe 

Targi Wynalazczości „CONCOURS LÉPINE" 30.04. - 11.05. 2014, 

Paryż . 

 

 

  Nagroda (medal)  dla Wyspecjalizowanego Zestawu  

Przeciwpowodziowego  w kategorii  

„Środki ochrony ludności i zabezpieczenia mienia”  

na targach EDURA 2014 
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POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO

KONFERENCJA 

„Rola prac badawczo-rozwojowych w 

obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa-zakończenie projektów 

realizowanych w ramach I konkursu 

NCB i R z obszaru bezpieczeństwa i 

obronności „Warszawa 25 czerwca 2014”
FIREGUARD 2015



Realizacja projektu rozwojowego 0014/R/ID1/2011/01 

Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w 
oparciu o potrzeby użytkowników końcowych

Projekt uhonorowano:

• Nagrodą EDURA 2013 w kategorii projekty badawcze- nowości 2013;

• Złotym medalem17. Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu 
Wynalazków i Innowacyjnych Techologii "Archimedes 2014„

• Złotym medalem42. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie 
(International Exhibition of Inventions of Geneva);

• Złotym medalem International Engineering Invention & Innovation i-
ENVEX 2014 w Malezji;

• Nagrodą I stopnia podczas II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu LIDER 
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2014 pod Patronatem Honorowym 
szefa Biura Bezpieczeństwa Państwa.

FIREGUARD 2015



Konsorcjum „ FIREGUARD 2015”

• Szkoła Główna Służby Pożarniczej,

• Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 

Państwowy Instytut Badawczy,

• Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX,

• Politechnika Łódzka,

• Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut 
Badawczy,

FIREGUARD 2015



Konsorcjum „ FIREGUARD 2015”

• Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

• Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego ;

• Zakłady odzieżowe ARLEN;

• Wytwórnia Umundurowania Strażackiego- ZOSP:

• S.C TEXA;



Struktura produktów projektu 

FIREGUARD 2015

Fireguard 2015

1. Procedury 
wykorzystania 

produktów projektu

2. Prototyp hełmu 
strażackiego

3. Prototypy  ubran

3.1 Ubranie do 
działan na 

przestrzeniach 
otwartych

3.2 Ubranie o 
maksymalnie 

ograniczonej masie

4. Prototypy systemów 
monitorowania funkcji 
życiowych ratownika

4.1 Ćwiczebny system 
zintegrowany

4.2 Ćwiczebny system 
niezalezny

5. Wyniki badań 
ergonomicznych

6. Wyniki badan w 
polu operacyjynm



Hełm strażacki 
Innowacyjny produkt uwzględniający najnowsze światowe trendy , w 
szczególności:

• innowacyjne projektowanie,

• innowacyjne materiały,

• nowe rozwiązania funkcjonalne,

Spełniają wymagania PN-EN 443:2008, PN-EN14458:2006, 

PN-EN 14052:2007, PN-EN 171:2005, PN-EN 166:2005 [2 – 6] 

zapewniają szereg funkcji ochronnych: 

• zdolność amortyzacji uderzeń,

• odporność na przebicie,

• odporność na działanie płomienia,

• odporność na promieniowanie cieplne,

• odporność na zgniatanie boczne,

• odporność na działanie odprysków stopionego metalu,

• odporność na ciekłe chemikalia,

• odporność na gorące ciała stałe.

FIREGUARD 2015



Ubrania specjalne nowej generacji

Ubranie o maksymalnie 

ograniczonej masie;

PN-EN -469;

Realizacja najnowszych światowych 

trendów w rozwiązaniach 

materiałowych, funkcjonalności i 

ergonomii. Optymalizacja pakietów 

materiałowych w kierunku 

maksymalnego ograniczenia masy 

powierzchniowej.

FIREGUARD 2015



Ubrania specjalne nowej generacji

Ubranie do działań ratowniczo-

gaśniczych na przestrzeniach 

otwartych; EN -15 614;

przeznaczone do ochrony ciała 
użytkownika, z wyłączeniem 
głowy, dłoni i stóp, podczas 
gaszenia pożarów w przestrzeni 
otwartej (np. pożary lasów, 
zbiorów, plantacji, łąk czy innych 
powierzchni uprawnych) oraz 
zdarzeń pokrewnych.

FIREGUARD 2015



System monitorowania funkcji 

życiowych

Układy pomiarowe usytuowane są  w specjalnie 
zaprojektowanej kurtce ubrania specjalnego o 
maksymalnie ograniczonej masie. Opracowany jest 
do realizacji funkcji automatycznej: 
• oceny poziomu zmęczenia strażaka (wykrywanie 

stanu zagrożenia dla zdrowia), 
• analizy wydolności organizmu (test wysiłkowy), 
• lokalizacji strażaka na poligonie i komorze 

testowej, 
• analizy parametrów odzieży, 
• oceny komfortu odzieży ochronnej. 

FIREGUARD 2015



System monitorowania funkcji 

życiowych

FIREGUARD 2015



System monitorowania funkcji 

życiowych

Posiada  funkcje monitorowania parametrów ratowników.   
Układy pomiarowe usytuowane sa w specjalnie 
zaprojektowanym podkoszulku. Dzięki temu system 
umożliwia prowadzenie pomiarów parametrów 
fizjologicznych ratowników wykorzystujących podczas 
ćwiczeń różne ubrania wierzchnie. Rozwiązanie to umożliwia 
porównywanie komfortu zapewnianego przez ubrania 
strażackie różnych konstrukcji. System niezależny może być 
stosowany wraz z dowolnym ubraniem wierzchnim, do 
którego od zewnątrz dołączony zostanie moduł osobisty.

FIREGUARD 2015



Badania ergonomiczne

FIREGUARD 2015



Badania ergonomiczne w polu 

operacyjnym 

Przykładowy przebieg badania na wykresach w 

programie ERGO 2K

FIREGUARD 2015



Przykład , pomiaru zużycia tlenu w 

zaprojektowanej odzieży ochronnej

FIREGUARD 2015



Badania eksploatacyjne w polu 

operacyjnym

,

FIREGUARD 2015



,

FIREGUARD 2015

Komora dymowa:

• centrala operatora ścieżki 

treningowej – sterownia

• sala wydolnościowa

• śluza wejścia/wyjścia do/ze 

ścieżki treningowej

• komory dymowej ze strefą 

zadymioną

• komory dymowej ze strefą 

termiczną

Komora dymowa 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

,

FIREGUARD 2015





Opracowanie na potrzeby wymiaru 

sprawiedliwości ilościowych i jakościowych 

metod identyfikacji nowych substancji 

objętych kontrolą na mocy Ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii

Robert Bachliński1, Anna Duszyńska1, 

Małgorzata Galarda1, Magdalena Jaworowicz1, Alicja Olek1, 

Michał Jóźwin2

1Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Zakład Chemii (http://clk.policja.pl)
2IT IDEAS Michał Jóźwin (http://www.itideas.pl)



Realizacja projektu 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Nr O ROB 0016 01/ID 16/1

Cel projektu: opracowanie instrumentalnych metod analitycznych 

służących w rutynowej pracy laboratoriów kryminalistycznych do 

jednoznacznej identyfikacji nowych substancji wprowadzonych do 

Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Termin realizacji projektu: 28.12.2011 – 27.06.2014 (30 miesięcy)



Nowe substancje psychoaktywne –

sytuacja prawna w Polsce

• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku 

(Dz. U. nr 179 poz. 1485) wraz z późniejszymi zmianami



20 marca 2009 r. (obowiązuje od 7 maja 2009 r.) 

dopisano do grupy I-N: dopisano do grupy II-P 

  
ARGYREIA NERVOSA  BENZYLOPIPERAZYNA (BZP) 

BANISTERIOPSIS CAAPI  

CALEA ZACATECHICHI  

CATHA EDULIS  

ECHINOPSIS PACHANOI  

KAVA KAVA  

LEONOTIS LEONURUS  

MIMOSA TENUIFLORA  

MITRAGYNA SPECIOSA  

NYMPHAEA CAERULEA  

PEGANUM HARMALA  

PSYCHOTRIA VIRIDIS  

RIVEA CORYMBOSA  

SALVIA DIVINORUM  

TABERNANTHE IBOGA  

TRICHOCEREUS PERUVIANUS  

JWH-018  

  

10 czerwca 2010 r. (obowiązuje od 24 sierpnia 2010 r.) 

dopisano do grupy I-N: dopisano do grupy I-P 

  
CP-47,497 MEFEDRON 

CP-47,497-C6-HOMOLOG  
CP-47,497-C8-HOMOLOG  

CP-47,497-C9-HOMOLOG  
HU-210  

JWH-073  
JWH-200  

JWH-250  
JWH-398  

 

 

15 kwietnia 2011 r. (obowiązuje od 8 czerwca 2011 r.) 

dopisano do grupy I-N: dopisano do grupy I-P 
  

AM-694 BUTYLON 

JWH-007 4-EMC 

JWH-019 4-FMC 

JWH-081 4-MEC 

JWH-122 FLUOROAMFETAMINA 

JWH-203 METAMFEPRAMON 

JWH-210 METEDRON 

RCS-4 METYLON 

 NAFYRON 

dopisano do grupy II-P: dopisano do grupy IV-P: 

  
MBZP 2C-E 

pFPP MDPEA 

TFMPP MDPV 

 



Plany:

94 nowe substancje od 

01.01.2015 r.



Ogólna statystyka dotycząca nowych 

substancji psychoaktywnych

• 2009 – 24 nowe substancje

• 2010 – 41 nowych substancji

• 2011 – 49 nowych substancji

• 2012 – 73 nowe substancje

• 2013 – 81 nowych substancji

Dane wg European Information System and Database on New 
Drugs



Grupy 

nowych substancji psychoaktywnych



99% nowych substancji 

psychoaktywnych to 

proste modyfikacje 

strukturalne już 

istniejących

Br

Mefedron – substancja kontrolowana

Brefedron – substancja legalna



Ilość przebadanych próbek w CLKP zawierających nowe 

substancje psychoaktywne

2013 r. – ok. 1000



Realizacja projektu 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Nr O ROB 0016 01/ID 16/1

• Zakup aparatury – stacji roboczych dla programistów i grafika, specjalistycznego 
oprogramowania oraz wstępne prace analityczne i projektowe dotyczące bazy 
danych.

• Zakup wzorców oraz wykonanie szeregu analiz spektrofotometrycznych 
w podczerwieni (FTIR) na wzorcach certyfikowanych.

• Wykonanie specyfikacji, interfejsu systemu oraz projektu graficznego aplikacji.

• Zakup aparatury (GC/MS) oraz opracowanie metod analiz identyfikacji jakościowej 
i ilościowej w oparciu o wzorce certyfikowane.

• Zakup aparatury UHPLC-Q-TOF oraz opracowanie metod jednoznacznej identyfikacji 
nowych substancji.

• Wykonanie programu (bazy danych) na podstawie zebranych założeń 
z przeprowadzonych prac projektowych. 

• Analiza i przetestowanie uzyskanej funkcjonalności bazy danych, projekt dalszego 
rozwoju aplikacji.

• Analiza rzeczywistych próbek przy wykorzystaniu opracowanych metod jakościowych 
i ilościowych na GC/MS oraz metod identyfikacji z użyciem UHPLC-Q-TOF i FTIR.

• Rozbudowa programu (bazy danych) z uwzględnieniem danych dostarczonych 
z badań metodami chromatograficznymi, wsparcie przy wprowadzaniu nowych 
struktur danych oraz analiza i przetestowanie uzyskanej funkcjonalności bazy danych 
oraz wprowadzenie modyfikacji.

• Przygotowanie dokumentacji dla użytkownika końcowego programu (bazy danych).
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• Zastosowane metody 

analityczne do 

identyfikacji jakościowej:

– Spektrofotometria w 

podczerwieni FTiR, głównie 

techniką pastylkową 

z użyciem KBr oraz także 

techniką ATR.

– Chromatografia gazowa 

z detektorem masowym 

GC/MS.

– Wysokosprawna 

chromatografia cieczowa 

z użyciem spektrometru 

Q-TOF (UHPLC-Q-TOF).

• Zastosowane metody 

analityczne do 

identyfikacji ilościowej:

– Chromatografia gazowa 

z detektorem masowym 

GC/MS.

– Wysokosprawna 

chromatografia cieczowa 

z użyciem spektrometru 

Q-TOF (UHPLC-Q-TOF).
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GC/MS UHPLC-Q-TOF+FTIR +

wyniki analiz jakościowych i ilościowych
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GC/MS Agilent 7890A+5975C VL MSD
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ABSciex UHPLC „ekspert ultraLC100” + „TripleTOF 4600”
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GC/MS UHPLC-Q-TOF+FTIR +

wyniki analiz jakościowych i ilościowych
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wyniki analiz jakościowych i ilościowych

baza danych on-line 

(odpowiednio zabezpieczona)

użytkownicy – laboratoria kryminalistyczne

oraz inne zainteresowane instytucje



• Baza danych będzie posiadała wiele narzędzi filtrujących 

pomocnych przy identyfikacji nieznanych substancji 

(np. charakterystyczne pasma (FTIR), widma masowe 

(GCMS), wzory sumaryczne, wzory strukturalne, nazwy).

• Będzie można pobrać gotowe wyniki w postaci widm 

masowych, widm FTIR oraz innych informacji (np. wzoru 

strukturalnego) jako oddzielne pliki w odpowiednich formatach 

(uniwersalnych lub dedykowanych do konkretnego 

urządzenia).
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http://clkp.itideas.pl/auth

http://clkp.itideas.pl/auth
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Dziękuję za uwagę





Zastosowanie nowych odczynników chemicznych 

do ujawniania śladów daktyloskopijnych 

na różnych podłożach metodą luminescencji 

opóźnionej w zakresie promieniowania 

od UV do NIR 

Projekt nr O ROB 0018 01 ID 18/1 finansowany przez NCBR w ramach konkursu nr 1/2011 na wykonanie projektów 

w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

LASAR ELEKTRONIKAkonsorcjant – LASAR ELEKTRONIKA

lider – CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI

Warszawa, 2014



Cel główny projektu:

wskazanie substancji wykazujących luminescencję opóźnioną 

(LO) wzbudzaną w różnych zakresach promieniowania 

elektromagnetycznego lub up-konwersję i reagujących 

z substancją potowo-tłuszczową tworzącą ślady daktyloskopijne, 

pozostawione na różnego rodzaju podłożach



emisja kwantu promieniowania elektromagnetycznego przy przechodzeniu 

elektronu ze stanu wzbudzonego do stanu o niższej energii 

emisja promieniowania elektromagnetycznego o natężeniu większym od 

natężenia promieniowania cieplnego w danej temperaturze i o skończonym 

czasie trwania świecenia, niezanikającym natychmiast 

po przerwaniu wzbudzenia 

Luminescencja jest to:

w skrócie:

emisja światła przez dowolną substancję

Żródło: opracowanie własne



Właściwości optyczne odczynników: 

• wydajność kwantowa w procesie absorpcja-luminescencja

• czas zaniku luminescencji

• współczynnik absorpcji promieniowania odczynników

• charakterystyka widmowa

Powinowactwo do substancji śladotwórczej tworzącej 

ślad daktyloskopijny:

• reaktywność fizyczna bądź chemiczna w stosunku 

do substancji śladotwórczej

• reaktywność fizyczna bądź chemiczna w stosunku 

do podłoży

Warunki skutecznej sensybilizacji substancji śladotwórczej



Efekty badań

• Wytypowano grupę odczynników chemicznych posiadających pożądane

właściwości fizyko-chemiczne w celu skutecznej sensybilizacji śladów

daktyloskopijnych.

• Ze względu na wysoką wydajność kwantową i unikatowe właściwości

fizykochemiczne skoncentrowano się na nanocząstkach zawierających

jony metali ziem rzadkich: Er, Ho, Tm, Gd, Dy, Pr, Sm, Y, Ce, Yb, Eu, Tb

i Nd.

• W toku prac stwierdzono, że odpowiednie są również związki posiadające

strukturę i właściwości up-konwersyjnych nanocząstek, szczególnie te

o niskiej energii fotonów czyli fluorki NaYF4, YF3, LaF3 domieszkowane

pierwiastkami ziem rzadkich oraz tlenki ziem rzadkich np. La2O3, Y2O3,

Yb2O3, Gd2O3 czy też CeO2, ZrO2.

• Opracowano procesy sensybilizacji substancji śladotwórczej metodami:

suchą - proszkową i mokrą typu ,,Wet Powder” w trybie LIVE i w trybie

rejestracji ,,LO”.

• Opracowano procedurę rejestracji w trybie luminescencji opóźnionej (LO).



VIS

UV

LO

1 przyłożenie



VIS

UV

LO

10 przyłożenie



zgodnie założeniami zaprojektowano, skonstruowano i uruchomiono

badawczo-pomiarowe stanowisko do rejestracji obrazu w trybie ,,LO”

oraz przetestowano je w warunkach operacyjnych:

• wytypowano i zakupiono aparaturę pomiarowo-badawczą: 

oscyloskop, miernik mocy, monochromator wraz z spektrometrem,

• wytworzono kamerę całkującą do rejestracji odpowiednio 

sensybilizowanych śladów daktyloskopijnych w trybie 

luminescencji opóźnionej,

• zaprojektowano i wykonano obiektywy dostosowane do 

współpracy z silnie chłodzonym sensorem kamery,

• wytworzono komputerowo sterowany, cieczowy układ chłodzenia 

i stabilizacji temperatury sensora kamery,



• wykonano półprzewodnikowe oświetlacze wraz z zasilaczami, 

przeznaczonymi do wzbudzania luminescencji opóźnionej 

substancji sensybilizujących ślady daktyloskopijne 

w następujących zakresach promieniowania: 365 nm, 475 nm, 

535 nm, 635 nm, 975 nm oraz emitujących w zakresie światła 

białego, 

• zaprojektowano i wykonano filtry interferencyjne do 

odpowiedniego ukształtowania charakterystyk emisyjnych źródeł 

promieniowania elektromagnetycznego przeznaczonego do 

wzbudzania luminescencji substancji sensybilizującej ślady 

daktyloskopijne, 

• zaprojektowano i wykonano odpowiedni wysoce stabilny statyw.



Stanowisko do rejestracji sygnału luminescencji 

opóźnionej



Główne funkcje i cechy kamery Pożądane parametry i ich wartości

Czas trwania pobudzającego 

impulsu świetlnego

500 ns - 1000 ms z regulowanym 
skokiem min. 50 ns.

Czas trwania opóźnienia impulsu
0 – 1000 ms z regulowanym skokiem 

min. 50 ns

Czas trwania otwarcia migawki
1 µs – 2 s z regulowanym skokiem min. 

50 ns

Czas trwania impulsu zwłoki
0 – 1000 ms z regulowanym skokiem 

min. 50 ns

Ilość cykli wzbudzeniowych od 1 do 6 000 000* cykli

Parametry cyklu pomiarowego kamery do 

rejestracji luminescencji opóźnionej



PRZYKŁADOWE EFEKTY WZBUDZANYCH 

SUBSTANCJI



Charakterystyka substancji sensybilizujących

Strontium aluminate, europium and dysprosium

doped

Sr0.95Eu0.02Dy0.03Al2O4



Charakterystyka substancji sensybilizujących

Trichromatic phosphors, pre-mixed



Metody sensybilizowania substancji tworzącej 

ślad daktyloskopijny



Metody sensybilizowania substancji tworzącej 

ślad daktyloskopijny

Ba0.86Eu0.14MgAl10O17 Y1.92Eu0.08O3



Metody sensybilizowania substancji tworzącej 

ślad daktyloskopijny

NaY0.77Yb0.20Er0.03F4



Metody sensybilizowania substancji tworzącej 

ślad daktyloskopijny

Problemy związane z uzyskaniem zawiesiny 

o jednorodnych cząstkach



Metody sensybilizowania substancji tworzącej 

ślad daktyloskopijny

TECTOPO



Efekt końcowy realizowanych badań:

nowe odczynniki wykorzystywane w wizualizacji śladów 

daktyloskopijnych

nowa metoda obrazowania śladów daktyloskopijnych w 

trybie wieloimpulsowego całkowania sygnałów LO

nowa procedura postępowania z materiałem dowodowym





OPRACOWANIE TECHNOLOGII NAMIOTU DO UJAWNIANIA 
ŚLADÓW PARAMI ESTRÓW KWASU CYJANOAKRYLOWEGO

90-905 Łódź

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3

www.moratex.eu

itb@moratex.eu
tel: (0-42) 637-37-10
fax: (0-42) 636-92-26

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.

http://www.moratex.eu/


„OPRACOWANIE TECHNOLOGII NAMIOTU DO UJAWNIANIA ŚLADÓW 
PARAMI ESTRÓW KWASU CYJANOAKRYLOWEGO”

Projekt  Nr O ROB 0020 01/ ID 20/1 
finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

zgodnie z Umową NR 0020/R/ID1/2011/01
o wykonanie i finansowanie projektu na rzecz 

Obronności i Bezpieczeństwa Państwa 

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



Lider:

• Instytut technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”; Łódź

Partnerzy:

• Centralne Laboratorium Kryminalistyczne; Warszawa
• Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „Maskpol” S.A.; Konieczki
• Przedsiębiorstwo „Stanimex” Sp. z o. o.; Lublin

KONSORCJUM

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



Opracowanie mobilnego laboratorium do ujawniania śladów linii
papilarnych parami estru kwasu cyjanoakrylowego na podłożach
niechłonnych (NUS), przeznaczonego do użytkowania przez służby
kryminalistyczne Policji.

CEL GŁÓWNY

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



NAMIOT WŁAŚCIWY:
• stelaż pneumatyczny,
• powłoka zewnętrzna,
• powłoka wewnętrzna,

SYSTEMY OPERACYJNE:
• do wytwarzania par estrów kwasu cyjanoakrylowego,
• do zapewnienia wymaganych warunków klimatycznych,
• do odprowadzania par estrów kwasu cyjanoakrylowego

po wykonaniu badania,
• do sterowania warunkami środowiskowymi wewnątrz namiotu,

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
• do wytwarzania sprężonego powietrza,
• do wytwarzania energii elektrycznej.

ETAP PRAC BADAWCZYCH - PROJEKTOWANIE

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



ETAP PRAC BADAWCZYCH - PROJEKTOWANIE

Wersja jd. długość szerokość wysokość

małogabarytowa m 3,6 2,6 2,0

średniogabarytowa m 7,0 4,0 2,6

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



Idea modułowości

ETAP PRAC BADAWCZYCH - PROJEKTOWANIE

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



wersja mało- i średniogabarytowa – połączenie modułowe

ETAP PRAC BADAWCZYCH - MODEL

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



NUS - odbiór końcowy – Łódź, 22 maj 2014 r

ETAP PRAC BADAWCZYCH - BADANIA

• wytrzymałość mechaniczna, 

• działanie środków oleofobowych, 

• działanie wody, 

• działanie światła słonecznego,

• par estru kwasu cyjanoakrylowego.



ETAP PRAC ROZWOJOWYCH - PROTOTYP

wersjia mało- i średniogabarytowa

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



zestawienie modułowe

ETAP PRAC ROZWOJOWYCH - PROTOTYP

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



ETAP PRAC ROZWOJOWYCH - PROTOTYP

stelaż pneumatyczny i powłoka wewnętrzna

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



system do prawidłowej emisji gazu operacyjnego

ETAP PRAC ROZWOJOWYCH - PROTOTYP

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



system do prawidłowej emisji gazu operacyjnego

ETAP PRAC ROZWOJOWYCH - PROTOTYP

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



NUS - odbiór końcowy – Łódź, 22 maj 2014 r

ETAP PRAC ROZWOJOWYCH - WALIDACJA

PSO MASKPOL- Konieczki; wrzesień 2013 r :



WARUNKI UŻYTKOWANIA

Polska strefa klimatyczna

Zakres temperatur od +5 oC do + 30 oC; 

Siła wiatru do 20 km/godz.;

Opady do 1 cm/m2*h

Wilgotność względna powietrza i nasłonecznienie - bez ograniczeń

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI

Konstrukcja NUS jest zgłoszona do ochrony   

w Urzędzie Patentowym  Rzeczpospolitej Polskiej

Data i numer zgłoszenia: 

2013.03.22.;  nr P.403281

Urządzenia i materiały konstrukcyjne NUS, odpowiednio do swojej funkcji, 

odporne są na uszkodzenia mechaniczne, działanie środków oleofobowych, 

wody, światła słonecznego oraz par estru kwasu cyjanoakrylowego

ODPORNOŚĆ

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



Międzynarodowych Targach Techniki Kryminalistycznej „CrimeLab”
Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb  Policyjnych oraz 
Formacji Bezpieczeństwa Państwa „Europoltech”

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

międzynarodowe

branżowe targi krajowe

MEDAL SREBRNY

Międzynarodowe Targi Wynalazczości „CONCOURS LÉPINE 2013” w Paryżu

MEDAL ZŁOTY z wyróżnieniem

Międzynarodowe Targi Wynalazczości „EUREKA 2013” w Brukseli  

krajowe

DYPLOM 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (luty 2014 r.) dla ITB „MORATEX” za opracowanie 

„Przenośnego laboratorium do ujawniania śladów aktyloskopijnych”

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



SREBRNY MEDAL

Concours Lépine 2013 
ZŁOTY MEDAL

EUREKA 2013 

DYPLOM

MNiSW

2013 

NAGDY I WYRÓŻNIENIA

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



INSTYTUT  TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA 

„MORATEX”

90-905 Łódź ul. M. Skłodowskiej – Curie 3

„Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 
projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i obronności” 

Warszawa, 25 czerwiec 2014 r.



„Nowoczesne technologie dla/w  procesie karnym 
i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, 

kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne” 

– wybrane zadania oraz wyniki projektu 

Kierownik zadań WAT: dr inż. Dariusz PIERZCHAŁA, płk rez. 



 Opracowanie elektronicznego modułu procesowego 
 Analiza struktur organizacyjnych instytucji i procesów informacyjno-decyzyjnych 

na etapach procesu karnego: rozprawy głównej i postępowania apelacyjnego. 

 Opracowanie prototypów modułów programowych uzupełniających elektroniczny 
moduł procesowy wraz z prototypami interfejsów do wybranych baz danych systemów 
współpracujących – Sąd Rejonowy w Białymstoku. 

 Opracowanie prototypów narzędzi programowych do symulacyjnego modelowania 
czynności w postępowaniu karnym. 

 Modelowanie i badanie struktur organizacyjnych oraz procesów informacyjno - decyzyjnych 
w wybranych jednostkach wymiaru sprawiedliwości. 

 Rozpoznanie zagadnień związanych z techniką operacyjną 
stosowaną w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-
rozpoznawczych 
 Analiza nowoczesnych technologii do zwalczania przestępczości zorganizowanej, 

terroryzmu, przestępczości stadionowej, cyberprzestępczości i przestępczości internetowej dla 
potrzeb oceny dopuszczalności ich zastosowania w procesie karnym. 

 Taktyka i technika użycia dopuszczonych do stosowania technologii do zwalczania 
przestępczości stadionowej. 

 Wykorzystanie monitoringu wizyjnego do zwalczania przestępczości 
 Projekt systemu do zwalczania wybranych kategorii przestępstw. 

 Opracowanie sprzętowego demonstratora technologii systemu do zwalczania 
przestępczości stadionowej. 

 Badania skuteczności identyfikacji osób z wykorzystaniem opracowanego demonstratora do 
zwalczania przestępczości stadionowej. 

Zadania wykonane w Wojskowej Akademii Technicznej  



Elektroniczny moduł procesowy  
(w postępowaniu przed sądem) 

Kierownik zadania: dr inż. Dariusz PIERZCHAŁA, płk rez. 

 Zespół prowadzi prace nad zastosowaniem badań operacyjnych i nowoczesnych technologii IT  

na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa dla resortów:  

obrony narodowej, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, zdrowia oraz w projektach NATO i Unii Europejskiej. 



Zadania  szczegółowe 

 W zadaniu rozbudowy „Elektronicznego modułu 
procesowego” przyjęto następujące podzadania: 

 Analiza struktur organizacyjnych instytucji i procesów 
informacyjno-decyzyjnych na etapach procesu karnego: 
rozprawy głównej i postępowania apelacyjnego. 

 

 Opracowanie prototypów modułów programowych 
uzupełniających elektroniczny moduł procesowy wraz z 
prototypami interfejsów do wybranych baz danych systemów 
współpracujących – Sąd Rejonowy w Białymstoku. 

 

 Opracowanie prototypów narzędzi programowych do 
symulacyjnego modelowania czynności w postępowaniu 
karnym. 

 

 Modelowanie i badanie struktur organizacyjnych oraz 
procesów informacyjno - decyzyjnych w wybranych jednostkach 
wymiaru sprawiedliwości. 

 

 
 

 



Internet

System SAWA

Baza danych SAWAStacje robocze w sądzie

Plik XML

System SWS

Baza danych SWS

Serwer SWS

System BPM

SSerwer BPM

HTTP

HTTP

Urządzenia mobilne

SIP Libra

Libra

HTTP

HTTP

Baza danych BPM

Podsystem procesów 
biznesowych

Wyniki zadania 

Zrealizowane lub możliwe do wykonania komponenty systemu 



Wyniki zadania 

 Odwzorowanie adaptowalnej do aktualnej litery prawa 
metodyki pracy sądu – „przewodnik” pracownika sądu; 



Wyniki zadania 

 Zarządzanie czynnościami w postępowaniu 
sądowym oraz obiegiem dokumentów: 
 przydział/dekretowanie/współdzielenie zadań i pracowników 

(przewodniczący wydziału, kierownik sekcji, sędzia, pracownik 
sekretariatu, pracownik biura podawczego); 

 zarządzanie kolejnością czynności, uprawnieniami, 
uwarunkowaniem ich realizacji; 

 generowanie, tworzenie, współdzielenie dokumentów; 

 monitorowanie stanu procesu w czasie rzeczywistym; 
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Wyniki zadania 

 Przetwarzanie danych w postaci cyfrowej: 

 System e-BP – elektroniczne Biuro Podawcze; 

 Wykorzystanie danych z systemów aktualnie użytkowanych w 
Sądach; 

 Identyfikowanie i kontrola obiegu dokumentów przez kody QR; 

 
QR może posiadać: 
- sygnaturę i wybrane dane ewidencyjne;  
- łącze do szczegółowych danych (m.in. 
treść zarzutów, kwalifikacji prawnych, dane 
osób występujących w sprawie); 
 



Wyniki zadania 

 Słownik pojęć dla ontologii procesu karnego 

 Lp. ID parametru Nazwa parametru  

1 SYGNATURA_K Sygnatura akt. w rep. K 

2 SYGNATURA_DS Sygnatura akt. w rep. DS 

3 PROC_ID 

4 PROCES_NAME Nazwa procesu 

5 PRZEWOD_WYDZIALU imię i nazwisko przewodniczącego wydziału 

6 SEDZIA_REFERENT imię i nazwisko sędziego wydziału 

7 PROKURATOR imięi i nazwisko prokuratora 

8 AO_BRAKI_FORMALNE braki formalne w dokumencie AO 

9 AO_IMIONA_OSK Imiona oskarżonego 

10 AO_NAZWISKO_OSK Nazwisko oskarżonego 

11 AO_NAZWISKO_R_OSK Nazwisko matki 

12 AO_PLEC_OSK Płeć oskarżonego 

13 AO_IMIE_OJCA_OSK Imię ojca oskarżonego 

14 AO_IMIE_MATKI_OSK Imię matki oskarżonego 

15 AO_NAZWISKO_R_MATKI_OSK Nazwisko rodowe matki 

16 AO_DATA_URODZ_OSK Data urodzenia oskarżonego 

17 AO_MIEJSCE_URODZ_OSK Nazwa miejsc. Urodzenia oskarżonego 

18 AO_WKSZT_OSK Wkształcenie oskarżonego 

19 AO_OBYWATEL_OSK Obywatelstwo oskarżonego 

20 AO_STAN_CYW_OSK Stan cywilny oskarżonego 

21 AO_PESEL_OSK Pesel oskarżonego 

22 AO_ADRES_ZAM_OSK Adres zam. Oskarżonego (nazwa ulicy i n-r) 

23 AO_ADRES_KOD_OSK Kod adresu oskarżonego 

24 AO_ADRES_MIEJSC_OSK Nazwa miejsc. Zam. Oskarżonego 

25 AO_ADRES_KRAJ_OSK Nazwa kraju zam. Oskarżonego 

26 AO_OPIS_CZYNU_OSK Opis czynu oskarżonego 

27 AO_CZYN_OSK Czyn oskarżonego 

28 TRYB_POSTEPOWANIA Tryb postępowania 

29 AO_OPIS_UZASAD_OSK Opis uzasadnienia oskarżenia 

30 PRZEWODNICZACY Imię i nazwisko prokuratora 

Lp. ID parametru Nazwa parametru  

61 K_2A,_MIEJSC_ZAZ Nazwa miejsc. Składania zażalenia 

62 K_2A_DATA_SKL_ZAZ Data złożenia zażalenia 

63 K_2A_DATA_ROZPOZ Data rozpoznania 

64 K_2A_DATA_ZARZ Data zarządzenia 

65 K_2A_PISMIO Pismo 

66 K_2A_DORECZYC Doręczyć 

67 K_2A_ZARZADZA Zarządza 

68 K_2A_POINFORMOWAC Poinformować 

69 K_2A_DATA_WYSLANIA Data wysłania 

70 K_2A_KOGO Kogo  

71 K_2A_ZALACZNIKI Załączniki 

72 K_2A_UZASADNIENIE Uzasadnienie 

73 K_2A_ZARZADZANIE Zarządzenie 

74 K_2A_POUCZENIE Pouczenie 

75 K_2A_ALBOWIEM Albowiem 

76 K_2A_REFERENT_combobox Lista z nazwiskami sędziów 

77 K_2A_DATA_REJESTRACJI Data rejestracji 

78 K_2A_POZOSTALE_CZYNNOSCI Pozostałe czynności 

Lp. ID parametru Nazwa parametru  

31 AO_MIEJSC Nazwa miejscowości 

32 AO_DATA, Data sporządzenia AO 

33 AO_IMIONA_SW Imiona świadka 

34 AO_NAZWISKO_SW Nazwisko świadka 

35 AO_PESEL_SW Pesel świadka 

36 AO_ADRES_ZAM_ZS Adres zam. Świadka (nazwa ulicy i n-r) 

37 AO_ADRES_KOD_ZS Kod adresu zam. Świadka 

38 AO_ADRES_MIEJSC,_ZS Nazwa miejsc.zamieszkania świadka 

39 AO_ADRES_KRAJ,_ZS Nazwa kraju zamieszkania świadka 

40 AO_IMIONA_POK Imiona pokrzywdzonego 

41 AO_NAZWISKO_POK Nazwisko pokrzywdzonego 

42 AO_PESEL_POK Pesel pokrzywdzonego 

43 AO_ADRES_ZAM_ZP Adres zamieszkania pokrzywdzonego 

44 AO_ADRES_KOD_ZP Kod adresu pokrzywdzonego 

45 AO_ADRES_MIEJSC_ZP Nazwa miejscowości pokrzywdzonego 

46 AO_ADRES_KRAJ_,ZP Nazwa kraju zamieszkania pokrzywdzonego 

47 TYP_OSKARZENIA Typ oskarżenia 

48 NAZWA_SADU Nazwa sądu 

49 ADRES_SADU Adres sądu (nazwa ulicy i n-r) 

50 KOD_SADU Kod adresu sadu 

51 MIEJSC_SADU Nazwa niejsc. Sądu 

52 NAZWA_WYDZIALU Nazwa wydziału karnego 

53 NAZWA_PROKURATURY Nazwa prokuratury 

54 ADRES_PROK Adres prokuratury (nazwa ulicy i nr) 

55 KOD_PROK Kod adresu prokuratury 

56 MIEJSC_PROK Nazwa miejsc. Prokuratury 

57 NAZWA_POLICJI Nazwa policji 

58 KOD_POLICJI Kod adresu policji 

59 MIEJSC_POLICJI Nazwa miejsc. Polcji 

60 K2A_DATA_PRZEDAWNIENIA Data przedawnienia 



Wyniki zadania 

 

Blisko 100 elektronicznych szablonów  dokumentów formalnych 



Wyniki zadania 

 Edycja dokumentów szablonowych - PDF 



Wyniki zadania 

 Automatyzacja i wsparcie wybranych czynności: 
– planowanie i harmonogramowanie posiedzeń; 

– prowadzenie wielu spraw przez wielu sędziów (sprawy na różnych 
etapach procedowania - różne czynności, osoby, dokumenty,…); 

– kalendarze (personalne i wspólne) oraz terminarz spraw, spotkań itp.; 

– notyfikacje (komunikat, e-mail lub SMS) o istotnych zdarzeniach, 
oczekujących zadaniach lub upływających/zaległych terminach; 

– monitorowanie stanu spraw w czasie rzeczywistym – opóźnienia, 
czynności do realizacji, zlecone zadania (np. biegłym); 



Symulacja i optymalizacja procesu 

Wybrane modele sieciowe: 

 Sieci CPM (ang. Critical Path Method); 

 Sieci PERT (ang. Program Evaluation and Review 
Technique);   

 Sieci CPM-cost;   

 Sieci PERT-cost;   

 Sieci GAN (ang. Generalized Activity Network);  

 Sieci GERT (ang. Graphical Evaluation and Review 
Technique);  

 

 Systemy Masowej Obsługi (SMO); 

 

 Dynamiczna symulacja dyskretno-zdarzeniowa procesu; 



Symulacja i optymalizacja procesu 
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Symulacja i optymalizacja procesu 

 Parametry (dane) 

 Czasy trwania czynności procesu realizowanych w sądzie oraz poza nim; 

 Typy spraw; 

 Intensywność napływu spraw określonego typu; 

 Ograniczenia ustawowe na czasy realizacji czynności procesu; 

 Regulamin przydziału spraw sędziom; 

 Zmienne decyzyjne (treść decyzji): 

 wielkość składu personalnego poszczególnych komórek organizacyjnych (liczba sędziów i 
referendarzy w wydziałach, obsada sekretariatów,…); 

 przydział zasobów materialnych (sale, …); 

 Kryteria: 

 czas realizacji procesu (średni) -> min; 

 koszt realizacji procesu -> min; 

 stopień wykorzystania zasobów -> max; 

 równoważenie obciążenia personelu; 

 Ograniczenia: 

 zależności między czynnościami procesu (poprzedzanie, następstwo); 

 maksymalne czasy realizacji określonych czynności (wynikające z przepisów prawa); 

 liczba sal, liczba personelu pomocniczego, liczba sędziów i referendarzy; 

 

 wymienione kryteria mogą być stosowane łącznie (podejście wielokryterialne); 

 optymalizacja strukturalna i sterowanie operatywne; 

 zadania optymalizacji mogą być rozwiązywane metodami analitycznymi, bądź z 
wykorzystaniem symulacji; 

 



Rozpoznanie zagadnień związanych z techniką operacyjną 
stosowaną w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-
rozpoznawczych 

 Analiza nowoczesnych technologii do zwalczania przestępczości 
zorganizowanej, terroryzmu, przestępczości stadionowej, cyberprzestępczości i 
przestępczości internetowej dla potrzeb oceny dopuszczalności ich zastosowania w 
procesie karnym. 

 Taktyka i technika użycia dopuszczonych do stosowania technologii do 

zwalczania przestępczości stadionowej. 

Wykorzystanie monitoringu wizyjnego do zwalczania przestępczości 

 Projekt systemu do zwalczania wybranych kategorii przestępstw. 

 Opracowanie sprzętowego demonstratora technologii systemu do 
zwalczania przestępczości stadionowej. 

 Badania skuteczności identyfikacji osób z wykorzystaniem opracowanego 
demonstratora do zwalczania przestępczości stadionowej. 

Zadania wykonane w Wojskowej Akademii Technicznej  

16 Kierownik zadań: prof. Mieczysław Szustakowski  



Wykorzystanie monitoringu wizyjnego do zwalczania przestępczości 

 Demonstrator technologii systemu do zwalczania 
przestępczości stadionowej realizuje kontrolę fizyczną dostępu 
(bramka) poprzez: 
a) analizę cech fizycznych osób:  
 - rozpoznanie linii papilarnych, 
 - rozpoznanie twarzy, 
b) weryfikację karty elektronicznej; 

Wyniki zadania 

Procedura identyfikacji realizowana jest trzyetapowo: 
1. Identyfikacja karty 
2. Identyfikacja odcisku palca 
3. Identyfikacja twarzy 



Wykorzystanie monitoringu wizyjnego do zwalczania przestępczości 

 

Wyniki zadania 

Moduł 

identyfikacji 

elektronicznej 

Moduł identyfikacji 

wizyjnej 

Moduł identyfikacji linii papilarnych 

Kamera i panel sygnalizacyjny 



Wykorzystanie monitoringu wizyjnego do zwalczania przestępczości 

 

Wyniki zadania 

Trójetapowa pozytywna identyfikacja umożliwia przejście 
przez bramkę.  



Nowoczesne technologie dla/w 
procesie karnym i ich wykorzystanie -
aspekty techniczne, kryminalistyczne, 
kryminologiczne i prawne

Marek Zachara, Warszawa 25.06.2014



Główne realizowane zadania

Opracowanie elektronicznego systemu 
odzyskiwania mienia
(badania + prace rozwojowe)

Analiza kryminalna (ze szczególnym 
uwzględnieniem data mining’u oraz 
zastosowań sztucznej inteligencji)
(badania naukowe)



Elektroniczny System Odzyskiwania 
Mienia - Taurus

Zakres prac:

 Identyfikacja potrzeb Policji w zakresie 
wsparcia procesu odzyskiwania mienia

 Badanie możliwych rozwiązań i technologii

 Projekt systemu o architekturze hybrydowej

 Wykonanie aplikacji:
 Dla użytkowników
 Serwer / administracja

 Testy wewnętrzne i we współpracy z Policją



Taurus:
Elastyczne rozwiązania

Zmienność prawa i procedur to 
kluczowy problem

Przebadano i wybrano kilka 
rozwiązań zapewniających 
elastyczność, np.:
 Definicja procesów przy pomocy 

BPMN
 Uniwersalne interfejsy 

komunikacyjne



Taurus:
automatyczne generowanie dokumentów



Taurus: 
architektura

 Możliwość pracy w 
różnych konfiguracjach

 Dystrybucja aktualizacji
 Raportowanie



Taurus: podsumowanie

 Automatyzacja wielu żmudnych procesów

 Elastyczne rozwiązania pozwalające na 
znaczną konfigurację

 Aktualizacja programu i baz wiedzy 

 Łatwa instalacja (jeden plik)

 Bezpieczeństwo – dane lokalne szyfrowane 



BPWIP:
Koncepcja i założenia

 Organy państwa mają potrzebę wymiany 
danych

 Analiza kryminalna wymaga m.in. dostępu 
do danych z różnych źródeł

 Wymiana powinna odbywać się w sposób 
kontrolowany i rejestrowany

 Propozycja: Bezpieczna Platforma Wymiany 
Informacji Poufnych

 Jednolity model wymienianych danych
 Kontrola nad procesem udostępniania
 Meta-dane o udostępnianiu danych



BPWIP:
schemat systemu



BPWIP:
separacja danych



BPWIP:
kluczowe cechy

 Oparty na koncepcji federacyjnej hurtowni 
danych

 Każdy z podmiotów przechowuje dane w 
swoim modelu

 Wymiana informacji realizowana 
bezpośrednio

 Możliwe prowadzenie analiz w zakresie 
wymiany informacji bez poznania samej 
informacji



Podsumowanie projektów

Projekty zrealizowane, obecnie trwa 
uzupełnianie dokumentacji

BPWIP: przebadane możliwości, 
przygotowany projekt systemu

Taurus: system praktycznie gotowy, możliwe 
przejście do przygotowania wdrożenia

Dziękuję za uwagę!



„Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa 

osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym 

uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty 

prawnokryminologiczne i technologiczne” – panel technologiczny.

Katedra Telekomunikacji 

Warszawa 25.06.2014

www.agh.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech

http://www.agh.edu.pl/


Wprowadzenie

1. Rozwiązanie z wykorzystaniem notebooka (WSTKT)

2. Rozwiązanie z wykorzystaniem smartfona (AGH)

3. Prezentacja

www.agh.edu.pl

http://www.agh.edu.pl/


Rozwiązanie na laptopa

www.agh.edu.pl

Funkcjonalność:

- wykrywanie przeszkód (schody, )

-wykrywanie koloru świateł 

-wykrywanie komunikacji publicznej 

(autobus/tramwaj + czytanie numerów 

(OCR)

- nawigowanie według wcześniej 

zdefiniowanych punktów (GPS) 

- pomoc asystenta

http://www.agh.edu.pl/


Rozwiązanie na smarfona

Funkcjonalność

-wykrywanie przeszkód

- wykrywanie świateł

- wykrywanie komunikacji publicznej 

(autobus/tramwaj + czytanie numerów 

(OCR)

- wspomaganie nawigacji (mapa + GPS + 

zostawianie wirtualnych znaczników)



Dziękuję za uwagę !!



Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych 
dokumentach tożsamości i ochronie systemów  

informacyjnych

Projekt NCBiR nr O R0B 0027 01
2011-2013

BioPKI



Kierownik Projektu:   prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
Kierownik operacyjny: dr inż. Joanna Putz-Leszczyńska

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy mgr inż. Marcin Chochowski

Politechnika Wrocławska prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak

Asseco Poland S.A. Sławomir Markus

Trusted Information Consulting Sp. z o.o mgr Michał Tabor

Uczestnicy projektu

Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamościTechniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości



Projekt został zrealizowany w ramach jednego 24-miesięcznego etapu. 
Wykorzystany budżet: 6099080; wkład własny 36000 (poniesiony 202194) 

Lider projektu: NASK (Kierownictwo, obsługa administracyjna, księgowość  i obsługa finansowa projektu)

Kierownictwo projektu. Na czele projektu stał Kierownik Projektu. Do celów koordynacji i bieżących spraw 

organizacyjnych został powołany Kierownik Operacyjny projektu.

Organizacja wykonania Zadań. Na projekt składało się 7 zadań, z których każde miało instytucję nadzorującą, ale 

mogło być wykonywane przez kilka instytucji. 

Organizacja wykonania podzadań. Zadania podzielone były podzadania, każde wykonywane w ramach jednej 

instytucji.

Spotkania Techniczne. Bieżące sprawy związane z wykonywaniem projektu, a w szczególności  omawianie wyników 

cząstkowych zadań i podzadań omawiane było na Spotkaniach Technicznych.  

Komitet Sterujący. Wykonanie projektu było nadzorowane przez Komitet Sterujący

Zarządzanie projektem

Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości



Zadanie 1: Powstanie skutecznych i efektywnych, w pełni weryfikowalnych i bezpiecznych 
systemów infrastruktury kluczy kryptograficznych na potrzeby dokumentów tożsamości

Wykonawcy: TICON, PWro, Asseco

Zadanie 2: Uwierzytelnienie w trybie ograniczonej identyfikacji

Wykonawcy: PWro, TICon

Zadanie 3: Budowa rozwiązań wspierających proces odprawy granicznej z użyciem 
dokumentów tożsamości w trybie on-line

Wykonawcy: Asseco

Zadania Projektu

Techniki Biometryczne ora PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości



Zadania Projektu

Zadanie 4: Ochrona przed fałszerstwami i wykorzystaniem dokumentów tożsamości przez 
osoby trzecie ze szczególnym uwzględnieniem metod biometrycznych

Wykonawcy: PWar, NASK, Asseco

Zadanie 5: Techniki kryptograficzne forgery-evident

Wykonawcy: PWro, TICon, Asseco

Zadanie 6: Budowa rozwiązań wspierających ochronę danych a w szczególności danych 
biometrycznych i osobowych

Wykonawcy: NASK, PWar, TIcon, Asseco

Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości



Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości 



Podzadanie 1.1: Analiza biznesowa
Podzadanie 1.2: Analiza mechanizmów kryptograficznych
Podzadanie 1.3: Projekt architektury
Podzadanie 1.4: Analiza ryzyka mechanizmów uwierzytelnienia
Podzadanie 1.5: Demonstrator PKI
Podzadanie 1.6: PKI przygotowanie RFC
Podzadanie 1.7: Transfer wiedzy

1. Bezpieczny system infrastruktury kluczy kryptograficznych na 
potrzeby dokumentów tożsamości

Wykonanie: TICON, PWr, Asseco

Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości



Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości

1. Bezpieczny system infrastruktury kluczy kryptograficznych na potrzeby dokumentów tożsamości

• Zaprojektowano trzy oddzielne infrastruktury PKI, których elementem łączącym jest karta (dokument):
• Dla użytkowników (uwierzytelnianie, podpis)
• Dla terminali (CVC)
• Dla dokumentu podróży (CSCA)

• Oparto się na standardowych mechanizmach i specyfikacjach wdrażanych produkcyjnie na całym świecie (X.509, CVC, 
OCSP, TSA)

• Dokonano połączenia różnych stosowanych wyspowo rozwiązań i systemów w jedną całość

• Wykorzystano oprogramowanie open source: 

Oprogramowanie PKI (EJBCA) / Oprogramowanie Repozytorium (389DS) /System operacyjny (CentOS) /Serwery           
aplikacyjne (JBOSS)

• Wykorzystano wirtualizację środowiska, co zapewnia przenaszalność, efektywność i łatwość rozbudowy

• Wykorzystano sieciowe urządzenie HSM certyfikowane na poziomie FIPS 140-2 level 3

• Przetestowano w warunkach operacyjnych sieciowych i środowiskowych typowych dla przewidywanych zastosowań i 
założonego poziomu bezpieczeństwa.

8

Architektura rozwiązania 



Demonstrator - zestawienie funkcjonalności

9

Funkcjonalność

Wydawanie X.509

Wydawanie CVC

OCSP

Podpisywanie MRTD

Publikacja do LDAP

Publikacja CRL do 
repozytorium

Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości

1. Bezpieczny system infrastruktury kluczy kryptograficznych na potrzeby dokumentów tożsamości
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Demonstrator  - maszyny wirtualne i strefy

Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości

1. Bezpieczny system infrastruktury kluczy kryptograficznych na potrzeby dokumentów tożsamości



Komponent Rodzaj Możliwość wykorzystania

Serwery Dell PowerEdge R510 Stosowane komercyjne

HSM Utimaco CryptoServer Stosowane komercyjnie.
Certyfikat FIPS 140-3 l3

Wirtualizacja Vmware Vsphere 5.x Stosowane komercyjnie

System operacyjny Centos Kompilacja systemu RedHat. 
Stosowane komercyjnie

Serwery aplikacyjne Jboss Stosowane komercyjnie

Oprogramowanie ejbCA, Signserver Stosowane komercyjnie

Usługi katalogowe Pakiet systemu Centos Patrz CentOS.
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1. Bezpieczny system infrastruktury kluczy kryptograficznych na potrzeby dokumentów tożsamości

Zestawienie wykorzystanych technologii 



Podzadanie 2.1: Analiza biznesowa RI
Podzadanie 2.2: Budowa algorytmów i rekomendacji technicznych
Podzadanie 2.3: Projekt i analiza systemu
Podzadanie 2.4: Terminal – demonstrator
Podzadanie 2.5: Ochrona biometrii - dokumentu

2: Uwierzytelnienie w trybie ograniczonej identyfikacji
Wykonanie: Pwro, TICon
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● Jedna karta kryptograficzna i jeden klucz prywatny – ale uwierzytelnianie w wielu niezależnych 
systemach

● Własności:

– pełna separacja między systemami (m.in. udowodniona niemożność zidentyfikowania tej samej 
osoby działającej w kilku systemach)

⇒ kompromitacja jednego systemu nie zagraża bezpośrednio drugiemu

– możliwość współdzielenia zasobów jednego systemu  przez 2 jednostki przy pełnej separacji 
informacji

⇒ jednostki udzielające dostępu do tego samego zasobu  nie poznają wzajemnie udzielonych 
przez siebie uprawnień 
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2. Uwierzytelnianie w trybie ograniczonej identyfikacji

Silne uwierzytelnianie użytkowników drogą elektroniczną



Protokół: CHARI + whitelists + certyfikaty CVC

Token kryptograficzny użytkownika: implementacja na kartach  w technologii Javacard

Weryfikacja uprawnień: terminal dostępowy na Raspberry pi + karta kryptograficzna używana jak prywatny 
hsm (zaimplementowano sterowanie zewnętrznego urządzenia dostępowego)

Wnioski z testów: osiągnięcie zadowalającej efektywności w dostępnej technologii (Javacard) wymaga 
stosowania niestandardowych sposobów pozwalających na wykorzystanie sprzętowej akceleracji obliczeń 
kryptograficznych. Brak dostępu do kodu natywnego jest istotnym ograniczeniem w implementacji nowych 
protokołów.  

Komponenty systemu dostępowego
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2. Uwierzytelnianie w trybie ograniczonej identyfikacji

Realizacja



Podzadanie 3.1: Analiza procesu biznesowego w celu jego automatyzacji
Podzadanie 3.2: Projekt szczegółowy
Podzadanie 3.3: Integracja z urządzeniami odczytowymi

Pobranie danych biometrycznych od osoby

Podzadanie 3.4: Implementacja aplikacji
Implementacja warstwy danych / Implementacja warstwy usług /Implementacja interfejsu użytkownika

Podzadanie 3.5: Testy aplikacji
Testy modułowe / Testy funkcjonalne całej aplikacji / Testy integracyjne

3: Rozwiązania wspierające odprawę graniczną z użyciem 
dokumentów tożsamości w trybie on-line

Wykonanie: ASSECO
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Wytworzenie aplikacji demonstrującej proces automatycznej weryfikacji tożsamości osoby w oparciu o 
pobrane dane biometryczne oraz posiadany elektroniczny dokument tożsamości, gdzie wykorzystano

• Urządzenia do odczytu dokumentu elektronicznego oraz pobierania danych biometrycznych: odcisków 
palców, zdjęcia twarzy, obrazu tęczówki oka, podpisu odręcznego

• Techniki biometrycznej weryfikacji tożsamości: porównanie cech biometrycznych odczytanych z dokumentu 
i pobranych od osoby

• Techniki pozwalające na wykrycie fałszerstw danych biometrycznych zapisanych w dokumencie tożsamości

• Infrastrukturę klucza publicznego w celu uwierzytelnienia stron oraz zabezpieczenia komunikacji

Testowanie w warunkach operacyjnych zbliżonych do automatycznej odprawy granicznej z wykorzystaniem 
bramki biometrycznej

16
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3. Rozwiązania wspierające odprawę graniczną z użyciem dokumentów tożsamości w trybie on-line



Założenia dla warunków operacyjnych 
• Integracja z urządzeniami: czytnikiem elektronicznych dokumentów tożsamości oraz czytnikami danych 

biometrycznych
• Integracja z rezultatami zadań dotyczących technik biometrycznych i infrastruktury klucza publicznego
• Proces automatycznej odprawy (testy demonstratora)

Rezultaty testów
• Integracja z urządzeniami: prawidłowa
• Integracja z rezultatami pozostałych zadań: prawidłowa

Wnioski praktyczne dotyczące wykorzystania cech biometrycznych w procesie 
automatycznej odprawy granicznej
• Odciski palców: wysoka przydatność
• Zdjęcie twarzy: średnia przydatność
• Obraz tęczówki: wysoka przydatność
• Podpis odręczny: niska przydatność
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3. Rozwiązania wspierające odprawę graniczną z użyciem dokumentów tożsamości w trybie on-line



Podzadanie 4.1: Analiza biznesowa dla dokumentu analogowego i cyfrowego
Podzadanie 4.2: Weryfikacja biometryczna dla dokumentu analogowego

Plany testów w scenariuszu / Budowa środowiska testowego / Testowanie / Rekomendacje techniczne / Moduł 
weryfikacji biometrycznej z dokumentem analogowym

Podzadanie 4.3: Weryfikacja biometryczna z dokumentem cyfrowym
Wymagania sprzętowe / Analiza modalności biometrycznych / Metodyka testowania / Architektura weryfikacji / 
Testowanie w scenariuszu zastosowań, wybór rozwiązania /Moduł weryfikacji z dokumentem cyfrowym

Podzadanie 4.4: Steganografia z dokumentem analogowym
Analiza algorytmów dla parametrów zdjęć ICAO / Metodologia steganografii analogowej / Testowanie technologiczne i 
analiza wyników / Moduł steganografii analogowej

Podzadanie 4.5: Wykorzystanie technik steganograficznych w zdjęciach cyfrowych
Algorytmy steganograficzne dla zdjęć cyfrowych / Steganograficzne wykrywania fałszerstw / Plany testów, testowanie i 

opracowanie wyników/Moduł steganografii cyfrowej

Podzadanie 4.6: Budowa demonstratorów

Podzadanie 4.7: Transfer wiedzy

4: Ochrona dokumentów tożsamości ze szczególnym 
uwzględnieniem metod biometrycznych

Wykonawcy: PW, NASK, Asseco
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4. Ochrona dokumentów tożsamości ze szczególnym uwzględnieniem metod biometrycznych



Personalizacja dokumentu cyfrowego 
.

20

Wspólne stanowisko personalizacji dokumentu 4.3,4.2,4.4,4.5

Tablet
STU-520

Czytnik kart 
Gemalto

Kamera do tęczówki 
I twarzy

Vista FA2Y

Skaner odcisków
Dermalog ZF1

Drukarka kart 

Kamera do twarzy
Logitech

Laptop no.2
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4. Ochrona dokumentów tożsamości ze szczególnym uwzględnieniem metod biometrycznych



Personalizacja dokumentu cyfrowego MOC
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4. Ochrona dokumentów tożsamości ze szczególnym uwzględnieniem metod biometrycznych



Weryfikacja z dokumentem analogowym

22

Laptop no.2

Canon P-215

Kamera do twarzy
Logitech

ARH Reader

Własny SDK do weryfikacji twarzy, dwie wersje 
demo (face_demo3_PW6  i   face_demo3_PW9)
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4. Ochrona dokumentów tożsamości ze szczególnym uwzględnieniem metod biometrycznych



Weryfikacja z dokumentem cyfrowym 
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Laptop no.3

ARH ComboSmart

Kamera do tęczówki 
I twarzy

Vista FA2Y

Skaner odcisków
Dermalog LF10

Tablet 
DFT-720

Kamera do twarzy
Logitech
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4. Ochrona dokumentów tożsamości ze szczególnym uwzględnieniem metod biometrycznych



Weryfikacja z dokumentem cyfrowym MOC

Czytnik kart procesorowych Weryfikacja z kartą MOC
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4. Ochrona dokumentów tożsamości ze szczególnym uwzględnieniem metod biometrycznych



Podzadanie 5.1: Analiza biznesowa
Mapowanie wymagań na opis wniosku/ Raport z pokrycia poszczególnych wymagań dla 
analizy biznesowej

Podzadanie 5.2: Budowa algorytmów i rekomendacje techniczne
Podzadanie 5.3: Projekt systemu

Mapowanie wymagań/ Realizacja systemu
Podzadanie 5.4: Budowa demonstratora

Opis demonstratora/ Realizacja
Podzadanie 5.5: Transfer wiedzy

5: Techniki kryptograficzne forgery-evident
Wykonawcy: Pwro, TICon, Asseco
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Protokół:  ewolucja klucza w kodach HMAC, CMAC

Token kryptograficzny użytkownika: implementacja apletu na karty 
mikroprocesorowe + dedykowany middleware dla PKCS#11 (do współpracy 
z aplikacją podpisującą instalowaną na komputerze użytkownika)

Mediator: HSM

Określanie liczby sfałszowanych podpisów: podsystem po stronie mediatora 
mający charakter dziennika kroków ewolucji kluczy.

Testy: aby zasymulować zdarzenie sklonowania karty zastosowano symulator 
karty, którego stan łatwo można powielić.

HSM mediatora

Stanowisko użytkownika
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5. Techniki kryptograficzne forgery - evident



Problem: zagrożenie klonowaniem kart kryptograficznych:   prawdopodobne w przypadku

– generowania kluczy poza kartą

– furtek pozostawionych przez producenta karty

– ataku kryptoanalitycznego połączonego z obserwacją urządzenia (side channel analysis)

Rozwiązanie:

– generowanie podpisu poprzez kartę we współpracy z urządzeniem zewnętrznym (mediator)

– w pełni kompatybilne ze schematami  RSA i Schnorr

– niezawodne wykrycie istnienia klonów w przypadku ich użycia
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5. Techniki kryptograficzne forgery - evident



Podzadanie 6.1: Analiza bezpieczeństwa w kontekście danych biometrycznych
Wymagania zakresu analizy ryzyka / Analiza ryzyka dla różnych systemów biometrycznych

Podzadanie 6.2: Zabezpieczenia kryptograficzne
Projekt mechanizmów zabezpieczania poufności i kompletności danych biometrycznych

Podzadanie 6.3: Metody RBR (Renewable Biometric Reference)
Projekt systemu zbierania i przetwarzania danych /Przygotowanie baz danych tęczówek i 
odcisków / Ekstrakcja cech i wybór wzorca na potrzeby RBR / Ochrona wzorców biometrycznych 
w dokumentach tożsamości

Podzadanie 6.4: Certyfikacja danych/urządzeń
Podzadanie 6.5: Budowa demonstratora

Implementacja demonstratora bezpiecznego przechowywania danych biometrycznych / 
Implementacja demonstratora mechanizmów autoryzacji urządzeń i danych

Podzadanie 6.6: Transfer wiedzy

6: Ochrona danych biometrycznych / osobowych
Wykonawcy: PWar, NASK, TICON, Asseco
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Założenia testowania:

• Warunki typowej kontroli granicznej, w której funkcjonariusz jest już uwierzytelniony i posiada prawa 
do korzystania z systemu, natomiast osoba badana oczekuje właściwej ochrony jej danych 
biometrycznych

• Charakter zaaranżowanego środowiska testowego był zgodny z charakterem typowych pomieszczeń 
biurowych

• Ocena technologiczna dla algorytmów odbywała się w warunkach laboratoryjnych

Wyniki testów:

• Oceniono dokładność algorytmów biometrycznych, co pozwoliło na wybór najlepszych komponentów 
do konstrukcji finalnych demonstratorów technologii

• Potwierdzono poprawność działania mechanizmów ochrony danych dla biometrii odcisku, tęczówki, 
twarzy oraz podpisu odręcznego oraz określono wskaźniki wydajnościowe

• Potwierdzono poprawność działania metod RBR dla biometrii odcisku i tęczówki, oraz metod 
steganografii do certyfikowania obrazów tęczówki
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6. Ochrona danych biometrycznych i innych danych osobowych



Autentyczność zdjęcia w dokumencie analogowym 

30

Laptop no.2

ARH Reader
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6. Ochrona danych biometrycznych i innych danych osobowych



Uwierzytelnianie zdjęcia analogowego

w warunkach rzeczywistego druku/skanu z zastosowaniem:
drukarki kart PVC czytnika dokumentów
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6. Ochrona danych biometrycznych i innych danych osobowych



Autentyczność danych w dokumencie cyfrowym

„Podpis steganograficzny” obrazu tęczówki i urządzenia

32
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6. Ochrona danych biometrycznych i innych danych osobowych



Uwierzytelnianie zdjęcia cyfrowego

(a) Utworzenie pary kluczy (b) wstawienie sygnatury (c ) detekcja ukrytej sygnatury
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6. Ochrona danych biometrycznych i innych danych osobowych



8     prezentacji na konferencjach międzynarodowych
11    prezentacji na konferencjach krajowych
5     publikacji w czasopismach (z przygot.)
4     zorganizowane warsztaty naukowe

12    seminariów naukowych
3     prace dyplomowe

17    spotkań branżowych
10    prezentacji dla ekspertów

Popularyzacja wyników badawczych projektu
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Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania 
mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo państwa

dr inż. Ewa Kuśmierek, Kierownik Projektu

Warszawa, 25 czerwca 2014 r.



Projekt nr DOBR/0008/R/ID1/2013/03 współfinansowany przez NCBiR 

System Automatycznego Rozpoznawania Mowy ARM-1

• Projekt rozwojowy nr DOBR/0008/R/ID1/2013/03 współfinansowany ze środków NCBiR

realizowany przez konsorcjum

– Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

– Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

– Future Voice Systems,  Sp. z o.o.

• Celem projektu jest zbudowanie zaawansowanego systemu rozpoznawania i przetwarzania mowy 
polskiej na tekst, dedykowanego dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli

• Potencjalni użytkownicy:  Policja, Straż Graniczna, CBA, ABW, Służba Celna, Żandarmeria 
Wojskowa, Państwowa Straż Pożarna, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sądy RP, Prokuratura oraz 
wybrane jednostki Wojska Polskiego

• Termin zakończenia kwiecień 2016 r.



Projekt nr DOBR/0008/R/ID1/2013/03 współfinansowany przez NCBiR 

Podstawowe informacje o systemie ARM-1

• System autorski nie bazujący na obcych rozwiązaniach 
• Podstawowa funkcjonalność

– rozpoznawanie mowy na żywo 

– rozpoznawanie mowy z nagrań
• Zaawansowana funkcjonalność

– automatyczna adaptacja do głosu mówcy, mikrofonu i 
środowiska akustycznego 

– indeksacja baz nagrań  i wyszukiwania fraz słownych 
– rozpoznawanie treści językowych  i pozajęzykowych
– wspomaganie dyktowania – komendy głosowe, makra, 

integracja z MS Word

• Aplikacje
– rozpoznawania mowy
– wyszukiwanie fraz słownych
– charakterystyka mówcy
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Charakterystyka systemu ARM-1

Rozpoznawanie mowy 

• różnego typu

– dyktowana - staranna

– spontaniczna – nacechowana emocjonalnie (nagrania z kontroli operacyjnej)

• rejestrowanej w różnych warunkach akustycznych 

– warunki biurowe

– warunki operacyjne  - z wyraźnymi zakłóceniami

• rejestrowanej przy pomocy różnych urządzeń

– mikrofony - dedykowane, ukryte 

– dyktafony

– telefony komórkowe

• w czasie rzeczywistym 

– wpływ jakości nagrania na czas i poprawność rozpoznawania

– zależność od ustawień jakości 
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Kierunki prac w projekcie ARM-1

• Pozyskanie i opracowanie zasobów charakterystycznych dla 

obszaru zastosowań

– akustycznych:  ok. 800 h nagrań

– lingwistycznych; ok. 18 GB tekstu

• Budowa dedykowanych modeli akustycznych

– mowa dyktowana, rozprawy sądowe, nagrania oględzin, 

narad, nagrania operacyjne,… 

• Budowa dedykowanych modeli lingwistycznych 

– mowa dyktowana, spontaniczna 

– domena tematyczna wypowiedzi 

• Optymalizacja silnika rozpoznawania

– wielowątkowe przetwarzanie

– optymalne wykorzystanie zasobów sprzętowych

– dwa modele działania: desktopowy, serwerowy

• Rozwój aplikacji 
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Wyniki rozpoznawania mowy dyktowanej

Test na 97 mówcach (ok. 30 godzin materiału dźwiękowego, łącznie 7713 wypowiedzi):

model uniwersalny

• Dokładność rozpoznawania: 87%

• Względny czas dekodowania: 100%

Test na 13 mówcach (ok. 3 godziny materiału dźwiękowego, łącznie 1911 wypowiedzi):

model nie adaptowany/model adaptowany

• Dokładność rozpoznawania: 88% / 92%

• Względny czas dekodowania: 95% / 50%

Dokładność rozpoznawania – średni procent poprawnie rozpoznanych słów minus wstawione słowa
Względny czas dekodowania – średni procent czasu rozpoznawania liczony względem długości wypowiedzi



Projekt nr DOBR/0008/R/ID1/2013/03 współfinansowany przez NCBiR 

1. Rozpoznawanie mowy dyktowanej

2. Rozpoznawanie mowy spontanicznej z nagrań

3. Wyszukiwanie fraz słownych w nagraniach

Prezentacja systemu ARM-1

Mariusz Owsianny, Piotr Francuzik



Projekt nr DOBR/0008/R/ID1/2013/03 współfinansowany przez NCBiR 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Badania współfinansowane ze środków NCBiR - projekt rozwojowy nr DOBR/0008/R/ID1/2013/03 
„Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, 

dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”.



Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, 

tel : (+48 61) 858-20-00, fax: (+48 61) 852-59-54,

e-mail: office@man.poznan.pl, http://www.pcss.pl

afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN,



Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy

"Zwiększanie bezpieczeństwa pożarowego obiektów 

budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu 

monitoringu pożarowego na terenie RP”



"Zwiększanie bezpieczeństwa pożarowego obiektów 

budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego 

systemu monitoringu pożarowego na terenie RP” 

Wykonany projekt dotyczy automatycznego systemu powiadamiania

Państwowej Straży Pożarnej o pożarach wykrywanych przez urządzenia tzw.

:"Systemy Sygnalizacji Pożarowej -SSP " zainstalowane w budynkach i innych

obiektach budowlanych. Obowiązek połączenia SSP z odpowiednią miejską

/powiatową komendą PSP wynika z postanowień ustawy z dnia 24 sierpnia

2010 roku o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenia z dnia 7 czerwca

2010 r. ministra spraw wewnętrznym i administracji w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Obiekty

monitorowane systemem sygnalizacji pożarowej połączone są z komendą

miejską/powiatową PSP poprzez zastosowanie : systemów transmisji alarmów

pożarowych . Systemy te oferowane przez wielu operatorów różnią się nie tylko

rozwiązaniami technicznymi , lecz także procedurami obsługi urządzeń i formą

prezentacji informacji o zdarzeniach alarmowych.



"Zwiększanie bezpieczeństwa pożarowego obiektów 

budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego 

systemu monitoringu pożarowego na terenie RP” 

Problem pojawia się wtedy , gdy w pomieszczenia dyspozytorów komendy

miejskiej/powiatowej spotyka się kilka systemów różnych operatorów

monitoringu pożarowego. W takim przypadku występują znaczne utrudnienia w

ich pracy. Powstaje więc pytanie - czy nie można poprawić warunków pracy na

stanowiskach kierowania? Rozwiązaniem problemu może być wprowadzenie do

systemu transmisji alarmów pożarowych nowego urządzenia - koncentratora

(integratora) . Jego zadaniem jest odbieranie sygnałów alarmowych

pochodzących od wielu operatorów systemów transmisji alarmów pożarowych ,

ich przetwarzanie , a następnie przesyłanie do systemu wspomagania decyzji

odpowiedniej komendy PSP. Wprowadzenie koncentratora do systemu

transmisji alarmów pożarowych w znacznym stopniu poprawi funkcjonalność

systemu. Za najważniejszą zaletę takiego rozwiązania można uznać możliwość

połączenia większej liczby urządzeń transmisji alarmu i prezentacji informacji na

SWD. Ułatwi to pracę dyspozytorów na stanowiskach kierowania , a tym samym

będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa chronionych obiektów.



"Zwiększanie bezpieczeństwa pożarowego obiektów 

budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego 

systemu monitoringu pożarowego na terenie RP” 

Na poniższym rysunku przedstawiono schemat blokowy monitoringu pożarowego z 

koncentratorem.



"Zwiększanie bezpieczeństwa pożarowego obiektów 

budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego 

systemu monitoringu pożarowego na terenie RP” 

Realizacja urządzenia koncentrującego

Konsorcjum w składzie :

· Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy 

Instytut Badawczy (Lider Konsorcjum )

· Instytut Łączności -Państwowy Instytut Badawczy

· AM Technologies Polska Sp. z o.o.

Wykonało projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i

Rozwoju pn.:" Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego poprzez

opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie

RP" Numer umowy projektu: O ROB 0002 01/ID 2/1.

W wyniku realizacji tego projektu został  wykonany model koncentratora .



Warszawa, 25.06.2014 r.

I Konkurs NCBR z obszaru 
bezpieczeństwa i obronności

Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego 
obiektów budowlanych poprzez opracowanie
nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego 
na terenie RP

Autor:  mgr inż. Aleksander Orłowski
Instytut Łączności - PIB
e-mail: A.Orlowski@itl.waw.pl
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Cel prezentacji

Przedstawienie rozwiązań zastosowanych do budowy 
prototypu (tzw. demonstratora) modułowego systemu 
integrującego różne systemy transmisji alarmów pożarowych

1. Miejsce w systemie transmisji alarmów pożarowych

2. Budowa urządzenia integrującego

3. Podstawowe funkcje 

4. Przeprowadzone testy

5. Pytania - dyskusja
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Typowy system transmisji alarmów
– system "monitoringu"

System
sygnalizacji
pożarowej

Urządzenie
transmisji
alarmów 
pożarowych

Sieć
transmisyjna

Stacja
odbiorcza
alarmów 
pożarowych

Centrum odbiorcze alarmów pożarowych

System transmisji alarmów pożarowych

System
prezentacji
informacji

Dozorowany obiekt

Stacja odbiorcza
sygnałów

uszkodzeniowych

Centrum
monitorowania

operatora systemu
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System monitoringu 
z koncentracją alarmów

Komunikacja SOAP < = > koncentrator (KONC.)
– dostępność informacji od producentów / operatorów ?
– uniwersalny protokół ochrony pożarowej ?

DL 2

DL 1

DL N

UTA 1

UTA 2

UTA N

SOAP 1

SOAP 2

SOAP N

WE 1

WY

KONC

WE 2

WE N

SWD

SRD

SRD
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Miejsce w systemie monitoringu
– Stacje Odbiorcze Alarmów Pożarowych (SOAP)

(różne systemy, różne interfejsy) 
– Koncentrator alarmów (KONC.)
– Serwer Systemu Wsparcia Dowodzenia (SWD)
– Stacje robocze na stanowiskach dyspozytorów (SRD)  

SOAP KONC. SWD
ALARM

POTW.

ALARM

POTW.

ALARM

POTW.

SRD

SOAP KONC. SWD
ALARM

POTW.

ALARM

POTW.

ALARM

POTW.

SRD
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Fotografie urządzenia integrującego
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Konstrukcja urządzenia integrującego

Szafa 19" stojąca  (wysokość ok. 120 cm, 
szerokość 60 cm, głębokość 80 cm)

– drzwi frontowe z hartowanego szkła (z zamkiem) 

– metalowe drzwi tylne (z zamkiem) 

– zdejmowane metalowe panele boczne (z zamkami) 

– kółka lub nóżki (w zbudowanym modelu osadzono kółka)

– wpusty kablowe na dnie i na suficie 
(zaślepione, jeżeli nie użyte)

– otwory wentylacyjne na dole i na górze szkieletu
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Główne elementy wyposażenia
urządzenia integrującego

komputer przemysłowy (koncentrator alarmów) 
wyposażenie:
– interfejsy komunikacyjne
– monitor ekranowy LCD 19" (mocowany do ramy szafy) 
– klawiatura z touchpad (w szufladzie)
komputer przemysłowy (serwer SWD)
przełącznik LAN (switch) 
zasilacz UPS (~ 1,5 h pracy)
panel wentylatora 19" z termostatem
odbiornik GPS (na zewnątrz)
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Koncentrator – interfejsy

interfejsy SOAP (do 16)
– 8 programowalnych portów RS-232/422/485
– 4 światłowodowe porty LAN Ethernet 100Base-FX
– przewodowe porty LAN Ethernet 100/10Base 

(przez przełącznik)

interfejs serwera SWD
– przewodowy port LAN Ethernet 100/10Base 

(przez przełącznik)

odbiornika GPS i sygnalizatora akustycznego

interfejsy systemowe (monitora, klawiatury, UPS)
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Serwer SWD i przełącznik – interfejsy

interfejsy serwera SWD
– koncentratora oraz stacji roboczych dyżurnych PSP

przewodowe porty LAN Ethernet 100/10Base
(przez przełącznik) 

interfejsy przełącznika
– 24 przewodowe porty LAN Ethernet 100/10Base 
– 22 wolne do przyłączenia SOAP 

i/lub stacji roboczych dyżurnych PSP 
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Zasilanie

jednofazowa sieć AC 230 V

wszystkie bloki za pośrednictwem UPS 

czas pracy z baterii: ok. 1,5 h

parametry zasilania monitorowane programowo
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Oprogramowanie (1)

urządzenie bezobsługowe

interfejsy SOAP uniwersalny protokół ochrony pożarowej 

brak potwierdzenia odbioru alarmu przez stację roboczą
dyspozytora lub awaria SWD, 
– sygnał dźwiękowy i komunikat na monitorze 

możliwy odczyt danych alarmu pożarowego na monitorze 
i potwierdzenie jego odbioru za pomocą klawiatury
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Oprogramowanie koncentratora (2)
– rejestracja zdarzeń dotyczących działania koncentratora 
– odbiór, rejestracja, przetwarzanie alarmów z SOAP 
– przesyłanie odebranych alarmów do SWD 
– odbiór potwierdzeń z SWD i przesyłanie ich do SOAP 
– obsługa interfejsu tekstowego dla administratora systemu

oraz przedstawiania informacji o alarmach i potwierdzenia
ich odbioru bez korzystania z SWD (monitor, klawiatura)

– odczyt i przeglądanie informacji w rejestrach zdarzeń
– konfiguracja interfejsów komunikacyjnych SOAP i SWD 
– stałe monitorowani parametrów zasilania sieciowego
– co 24 h synchronizacja czasu z GPS
– diagnostyka i testowania połączeń z SOAP i SWD
– rejestracja alarmów uszkodzeniowych dotyczących funkcji

i otoczenia koncentratora (awarie zasilania, przerwy 
w komunikacji) 
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Oprogramowanie (3)

Informacje o zdarzeniach zapisywane na dysku:

– uruchomienie programu koncentratora w pliku "log1.txt"

– alarmy pożarowe w pliku "alarmy.txt"

– uszkodzenia (brak zasilania, awaria łącza) 
w pliku "uszkodzenia.txt"

– potwierdzenia przyjęcia alarmów przez dyspozytorów 
w pliku "potwierdzenia.txt"

– potwierdzenia przyjęcia alarmów z poziomu koncentratora
w pliku "logowanie.txt"
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Testy funkcjonalne systemu (1)
Testy funkcjonalne w Instytucie Łączności:
– zestaw urządzeń systemu "WATRA" (UTASU 

z symulatorem CSP, SOAP oraz konwerter protokółów)  
dołączony do portu 100BaseTX koncentratora

– SOAP1, SOAP2 i SOAP3 symulowane na komputerze
biurowym wyposażonym w trzy typy interfejsów: 

• port szeregowy RS-485
• LAN Ethernet 100Base-TX
• LAN Ethernet 100Base-FX

– stacje robocze stanowiska dyspozytora
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Testy funkcjonalne systemu (2)

UTASU
LES-1/LES-3

SOAP
LES-4

KONWERTER 
LES-I

KONCENTRATOR 

SOAP1 SOAP2 SOAP3

SERWER  SWD 

STACJA ROBOCZA 
STANOWISKA DYSPOZYTORA

100BASE-TX
10

0B
as

e-
TX

10
0B

as
e-

TX

100Base-TX

100Base-TX

10
0B

as
e-

FX

R
S

-4
85

10
0B

as
e-

TX

STACJA ROBOCZA 
STANOWISKA DYSPOZYTORA 

100BASE-TX

PR
ZE

ŁĄ
C

ZN
IK

  L
A

N

Symulator
CSP
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Współpraca z firmą WATRA
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Testy funkcjonalne systemu (3)
Dodane opóźnienie transmisji alarmu: 

• za pośrednictwem LAN: < 0,3 s
• za pośrednictwem RS-485: < 0,5 s

Czas od wykrycia uszkodzenia do przekazania raportu do 
stacji stanowiska dyspozytora: do 20 s
Testy 8 tyg. – nie odnotowano uszkodzenia lub działania 
niezgodnego z założeniami projektu
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Dziękuję za uwagę,

– proszę o pytania



Znaczenie prac badawczo-rozwojowych dla systemu 
bezpieczeństwa wewnętrznego

mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Zastępca Przewodniczącego RNT MSW

Konferencja nt.: Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie 

projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBiR z obszaru 
bezpieczeństwa i obronności

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

25.06.2014 Warszawa



Struktura wystąpienia

1. Przedstawienie znaczenia i roli RNT MSW w kontekście badań
naukowych dla bezpieczeństwa wewnętrznego;

2. Przedstawienie znaczenia badań naukowych dla bezpieczeństwa
wewnętrznego w kontekście ciągłego rozwoju cywilizacyjnego;

3. Przedstawienie zakresu badań naukowych dla bezpieczeństwa
wewnętrznego w kontekście Grupy MSW;

4. Przedstawienie koncepcji inicjowania i prowadzenia badań
naukowych na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego;

5. Podsumowanie wystąpienia.

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych



RNT MSW

Do najważniejszych zadań RNT MSW należy:

• Przedstawianie Ministrowi propozycji dotyczących kierunków badań
naukowych oraz prac rozwojowych będących w obszarze zainteresowania
resortu spraw wewnętrznych;

• Ocena prowadzonych i zakończonych badań naukowych i prac rozwojowych
ze szczególnym uwzględnieniem efektów wdrożeń techniczno-organizacyjnych;

• Rekomendowanie kierunków rozwoju infrastruktury badawczej służącej
potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie właściwości
resortu spraw wewnętrznych;

• Rekomendowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych
dotyczących prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz
wdrażania ich wyników do praktyki działania służb, jednostek organizacyjnych
nadzorowanych i podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Zarządzenie nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych



więcej …!!!

wyżej …!!!

szybciej …!!! 

wygodniej !!!

bardziej 
oryginalnie …!!!

5/65

Postęp cywilizacyjny
- szanse i wyzwania -

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych



potrafimy:

• kontrolować energię jądrową

• wysyłać ludzi na księżyc

• prognozować pogodę

• przeszczepiać organy

• wiele innych …

Z jednej strony

Postęp cywilizacyjny
- szanse i wyzwania -

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych



• rocznie - ok. 400 000 pożarów, 
miejscowych zagrożeń i 
fałszywych alarmów

•rocznie - „pożary kosztują” ok.1% PKB
światowej gospodarki

•rocznie - rocznie w Polsce popełnianych 
jest ponad milion przestępstw,

•rocznie - przestępczość gospodarcza 
powoduje miliardowe starty 
dla budżetu państwa

Z drugiej strony

Żródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/

Wiadomosci/5,80292,4458511.html?i=2

Postęp cywilizacyjny
- szanse i wyzwania -

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

http://wiadomosci.gazeta.pl/


Bezpieczeństwo wewnętrzne
- Grupa MSW -

Policja Straż Graniczna Państwowa Straż Pożarna

Obrona Cywilna

Biuro Ochrony Rządu

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

https://www.msw.gov.pl/pl/ministerstwo/grupa-msw/89,Komenda-Glowna-Policji.html
https://www.msw.gov.pl/pl/ministerstwo/grupa-msw/89,Komenda-Glowna-Policji.html
https://www.msw.gov.pl/pl/ministerstwo/grupa-msw/90,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html
https://www.msw.gov.pl/pl/ministerstwo/grupa-msw/90,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html
https://www.msw.gov.pl/pl/ministerstwo/grupa-msw/91,Komenda-Glowna-Panstwowej-Strazy-Pozarnej.html
https://www.msw.gov.pl/pl/ministerstwo/grupa-msw/91,Komenda-Glowna-Panstwowej-Strazy-Pozarnej.html
https://www.msw.gov.pl/pl/ministerstwo/grupa-msw/92,Obrona-Cywilna-Kraju.html
https://www.msw.gov.pl/pl/ministerstwo/grupa-msw/92,Obrona-Cywilna-Kraju.html
https://www.msw.gov.pl/pl/ministerstwo/grupa-msw/93,Biuro-Ochrony-Rzadu.html
https://www.msw.gov.pl/pl/ministerstwo/grupa-msw/93,Biuro-Ochrony-Rzadu.html


Bezpieczeństwo wewnętrzne
- Organizacje współpracujące z MSW -

Górskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe

Tatrzańskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe
Mazurska Służba 

Ratownicza
Mazurskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe

Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

https://www.msw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-12.gif
https://www.msw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-12.gif
https://www.msw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-13.gif
https://www.msw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-13.gif
https://www.msw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-14.gif
https://www.msw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-14.gif
https://www.msw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-15.gif
https://www.msw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-15.gif
https://www.msw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-12231.png
https://www.msw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-12231.png
https://www.msw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-10786.gif
https://www.msw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-10786.gif


Koncepcja działalności naukowej na rzecz 
bezpieczeństwa wewnętrznego

• Konsorcjum 
naukowo-
przemysłowe

• Konsorcjum

• Gestor

• RNT MSW

• RNT MSW

• Recenzenci 
NCBiR

• Gestor

• RNT MSW

Potrzeba 
wynikająca z 

praktyki

Innowacyjność

i

Wartość 
naukowa

Projekt 
badawczo-
rozwojowy

Użyteczność 
praktyczna

I. II.

III.IV.

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych



Podsumowanie

1. Konkursy dla obronności i bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla

systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, ponieważ:

– rozwiązują problemy definiowane przez Gestorów za pomocą metod

naukowych,

– angażują najlepsze konsorcja naukowo-przemysłowe wyłaniane w drodze

konkursu,

– angażują czołowych przedstawicieli nauki i praktyki, a także biznesu do

rozwiązywania bieżących problemów i przyszłych wyzwań z obszaru

bezpieczeństwa wewnętrznego,

– i w efekcie pozwalają aby nowe technologie zwiększały skuteczność działań

służb resortu spraw wewnętrznych.

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych



Podsumowanie

2. Rozwój nowych technologii jest kluczowy dla bezpieczeństwa

wewnętrznego we wszystkich fazach zarządzania:

– planowania,

– zapobiegania,

– reagowania,

– odbudowy;

3. Przeznaczenie środków finansowych na badania w obszarze Obronności

i Bezpieczeństwa w obecnej sytuacji budżetowej należy uważać za sukces

i traktować jako ważną inwestycję w przyszłe bezpieczeństwo

wewnętrzne naszego kraju;

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych



Podsumowanie

4. Efektywność i celowość wykorzystania środków finansowych na prace

badawczo-rozwojowe należy oceniać poprzez wartość użyteczną

wyników projektów dla Gestorów;

5. Użyteczność praktyczną wyników projektów należy traktować jako

wartość bezpośrednio związaną z poprawę bezpieczeństwa

wewnętrznego oraz poprawą skuteczności i sprawności realizacji zadań

przez jednostki grupy MSW oraz organizacje z nimi współpracujące;

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych



Podsumowanie

6. Obecnie kluczowym wyzwaniem stojącym przed właścicielami wyników

projektów realizowanych w ramach konkursów Obronność

i Bezpieczeństwo jest wdrożenie ich wyników;

7. RNT MSW, w zakresie wdrożenia wyników projektów, upatruje istotnej

roli Gestorów zainteresowanych pozyskaniem ich efektów dla praktyki;

8. RNT MSW z zainteresowaniem oczekuje na moment zapoznania się

z wdrożonymi wynikami projektów.

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych



Dane do kontaktu:

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych:

badania@msw.gov.pl

mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski:

dwroblewski@kgpsp.gov.pl

Rada Naukowo-Techniczna
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

mailto:badania@msw.gov.pl
mailto:dwroblewski@kgpsp.gov.pl




I3TO

Płk Marek MALAWSKI
Szef Inspektoratu

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
(zakończenie i podsumowanie projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności)

Warszawa, 25 czerwca 2014 r.



Implementacja innowacyjnych

technologii obronnych do SpW

pozyskiwanego dla Sił Zbrojnych RP

MISJA I3TO

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej,

bezpośrednio podporządkowaną Sekretarzowi Stanu.



identyfikowanie oraz monitorowanie rozwoju 

innowacyjnych technologii w celu ich implementacji

do systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (SpW)

oraz

inicjowanie, nadzorowanie projektów badawczych

i rozwojowych, ukierunkowanych na wdrożenie do SpW

nowych rozwiązań wynikających

z postępu technologicznego,

w celu podniesienia poziomu zdolności operacyjnych

Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej SZ RP

CEL I3TO



GŁÓWNE ZADANIA I3TO

Identyfikacja, analiza, gromadzenie i udostępnianie danych w zakresie 

perspektywicznych technologii obronnych z uwzględnieniem badań 

naukowych wskazanych w „Priorytetowych kierunkach badań naukowych

w resorcie obrony narodowej...”

Udział w Programowaniu Rozwoju Sił Zbrojnych w ramach definiowania  

Wymagań Operacyjnych pod względem możliwości zastosowania 

nowoczesnych technologii obronnych.

Udział w procesie pozyskiwania SpW w zakresie możliwości zastosowania 

innowacyjnych technologii obronnych oraz w zakresie oceny zadań 

wynikających z Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych pod względem 

występowania Podstawowego Interesu Bezpieczeństwa Państwa (PIBP).



GŁÓWNE ZADANIA I3TO

Przedstawianie propozycji (zamawianie) zadań do planu badań naukowych

w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii obronnych.

Nadzór nad wybranymi projektami realizowanymi poza resortem ON,

w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa w celu wykorzystania ich 

wyników dla zwiększenia zdolności operacyjnej SZ RP.

Opracowywanie propozycji działań w celu aktywizacji krajowych podmiotów 

przemysłu zbrojeniowego do zastosowania pożądanych technologii

w produktach dedykowanych dla SZ RP.



GŁÓWNE ZADANIA I3TO

Udział w pracach zespołów zadaniowych powołanych w ramach programów 

badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, oraz opracowywanie 

rekomendacji odnośnie zakresu i kierunków działań resortu obrony 

narodowej dla efektywnego wykorzystania technologii kosmicznych

i satelitarnych na potrzeby SZ RP.

• Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce

• SSA (Space Situational Awarness) – Grupa Ekspercka Komisji Europejskiej

• obserwacja obiektów  w przestrzeni kosmicznej  - wspólny system obserwacji –

dostęp państw, które wejdą  do konsorcjum: Niemcy, Francja, Hiszpania, 

Włochy…. (Polska? – teleskop – CBK – 1,5mln zł)

Udział w przygotowywaniu propozycji działań zmierzających do uzyskania 

przez MON na rzecz Skarbu Państwa, praw wyłącznych (patentów, praw 

ochronnych i praw z rejestracji) na wynalazki, wzory użytkowe 

i wzory przemysłowe dokonane w związku z realizacją projektów 

finansowanych z budżetu państwa.



GŁÓWNE ZADANIA I3TO

Opracowywanie propozycji udziału przedstawicieli ośrodków akademickich, 

naukowych i przemysłowych w międzynarodowych inicjatywach i projektach 

badawczych w obszarze wybranych technologii obronnych oraz udział

w pracach wybranych grup roboczych w ramach współpracy bilateralnej

lub w ramach struktur międzynarodowych (NATO, UE).

Nadzorowanie realizacji wybranych programów i projektów

badawczych EDA.
(w uzgodnieniu z właściwym koordynatorem polityki naukowej i naukowo-technicznej ron)

Opracowywanie propozycji transferu efektów międzynarodowych projektów 

naukowych, w celu ich zastosowania w krajowych rozwiązaniach 

dedykowanych dla SZ RP oraz

zwiększenia potencjału polskiego przemysłu obronnego.



STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Główne komórki organizacyjne Inspektoratu

SZEF INSPEKTORATU

ODDZIAŁ 
IDENTYFIKACJI I  ANALIZ

NTO

ODDZIAŁ 
ROZWOJU  I  IMPLEMENTACJI

NTO

ODDZIAŁ  WSPÓŁPRACY 
Z  PODMIOTAMI  NAUKOWYMI

I  PRZEMYSŁEM

Wydział Ochrony 
Informacji Niejawnych

RADCA PRAWNYZASTĘPCA SZEFA

GŁÓWNY 
SPECJALISTA

GŁÓWNY 
SPECJALISTA

GŁÓWNY 
SPECJALISTA

WYDZIAŁ 
TECHNOLOGII 
KOSMICZNYCH

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 
PRAWAMI AUTORSKIMI

I OCHRONĄ PATENTOWĄ



ZADANIA KOMÓREK 

WEWNĘTRZNYCH

Oddział Rozwoju

i Implementacji

Oddział Współpracy

z Podmiotami Naukowymi

i Przemysłem

Oddział Identyfikacji

i Analiz

Komórka wewnętrzna Inspektoratu 

właściwa w zakresie identyfikacji 

innowacyjnych technologii 

obronnych, prowadzenia analiz, 

gromadzenia informacji oraz ich 

udostępniania w zakresie tendencji

i rozwoju innowacyjnych rozwiązań 

w obszarze technologii obronnych, 

w kontekście zaspokajania 

długookresowych potrzeb 

obronnych wynikających

z priorytetowych kierunków 

rozwoju SZ RP.

Komórka wewnętrzna Inspektoratu 

przeznaczona do inicjowania badań 

i sprawowania nadzoru nad 

prowadzonymi projektami oraz 

rozwojem wdrażanych 

innowacyjnych technologii 

obronnych. Ponadto, odpowiada za 

prowadzenie działalności związanej 

z ochroną patentową wynalazków, 

wzorów użytkowych i wzorów 

przemysłowych pozyskanych

w wyniku realizacji projektów 

badawczych innowacyjnych 

technologii obronnych będących

w obszarze zainteresowania 

Inspektoratu.

Komórka wewnętrzna Inspektoratu 

właściwa w zakresie inicjowania

i utrzymywania współpracy 

z krajowymi i zagranicznymi 

podmiotami przemysłu obronnego 

oraz uczelniami wyższymi

i instytucjami naukowo-

badawczymi, w celu pozyskania 

innowacyjnych technologii 

obronnych, niezbędnych dla 

rozwoju SZ RP.



I3TO W PRACACH 

MIĘDZYRESORTOWEGO 

ZESPOŁU ds. POLITYKI 

KOSMICZNEJ W POLSCE

I3TO W PROGRAMIE

SPACE SURVEILLANCE 

AND TRACKING (SST)

BAZADA DANYCH

O INNOWACYJNYCH 

TECHNOLOGIACH

•algorytmy postępowania w 

zakresie identyfikacji, analizy, 

gromadzenia i udostępniania 

informacji oraz danych;

•opracowywanie założeń do 

projektu bazy danych;

•współpraca z podmiotami 

zewnętrznymi w zakresie 

identyfikacji źródeł danych (w tym 

współdziałanie z SWW,  DWSZ 

oraz Ataszatami);

•….

Zespół (platforma informacyjno-

koordynacyjna dla resortów 

zajmujących się poszczególnymi 

obszarami aktywności kosmicznej):

•koordynacja działań wynikających 

z członkostwa Polski w ESA;

• formułowanie założeń polskiej 

polityki kosmicznej i krajowego 

programu ws. sektora 

kosmicznego;

•ocena inicjatyw wspierających 

przedsiębiorczość w sektorze 

kosmicznym w PARP;

• rekomendowanie zapisów 

budżetowych w odniesieniu do 

wysokości składki do ESA.

Przedstawiciel I3TO w pracach 

programu wsparcia obserwacji

i śledzenia obiektów kosmicznych 

uruchomionego z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego.

SST - europejski system usług -

zapobieganie kolizjom obiektów 

kosmicznych / śmieci kosmicznych.

ZADANIA BIEŻĄCE



I3TO W PROCESIE 

POZYSKIWANIA SpW

PRAWA AUTORSKIE

I OCHRONA PATENTOWA

I3TO W PROCESIE 

POZYSKIWANIA SpW

• zasilanie informacjami / danymi 

uczestników procesu 

pozyskiwania SpW (Gestorzy, 

OSF, …) o krajowych

i zagranicznych technologiach;

• udział w pracach zespołów / grup 

ds. opracowywania WO w trakcie 

przeglądu potrzeb operacyjnych 

(SG WP) – informacje / wiedza

o NTO w projektach -> 

rekomendacja -> uwzględnienie 

w wymaganiach;

• udział w pracach grup IU w fazie 

analityczno-koncepcyjnej (SW) 

celem wskazania źródeł 

pozyskania NTO i zastosowania 

w SpW;

• zgłaszanie / inicjowanie w 

zakresie rozwoju innowacyjnych 

technologii obronnych –

konkursy (patronat SS) na 

innowacyjne rozwiązania 

(technologie) – wyłonienie 

najlepszych – zgłoszenie do planu 

badań (dotychczas 10 zgłoszeń).

• ocena zadań wynikających z 

Planu Modernizacji Technicznej 

Sił Zbrojnych pod kątem 

występowania podstawowego 

Interesu Bezpieczeństwa Państwa 

(dotychczas 8).

• udział w przygotowywaniu 

propozycji działań zmierzających 

do uzyskania przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej na rzecz 

Skarbu Państwa, praw 

wyłącznych (patenty, prawa 

ochronne, wzory użytkowe i 

przemysłowe, …) – wynik 

projektów z budżetu państwa –

współpraca z Rzecznikiem 

Patentowym MON, szkolenia 

(WAT).

ZADANIA BIEŻĄCE



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

ORGANIZACYJNYCH

Termin końcowy 

rzeczywisty

06.06.2014r.

Szczegółowy 

Zakres 

Działania 

(SZD)

Opracowanie

Uzgodnienie (SG WP, 

IU, DPZ, DNiSW)

Zatwierdzenie

14.04. – 07.05.

Poprawka

do etatu

Opracowanie

Uzgodnienie

Przesłanie do P-1 

SGWP

14.04. – 28.04.

Karty

Opisu

Stanowisk

(KOS)

Opracowanie projektów

Wysłanie do 

zatwierdzenia do 

Departamentu Kadr

14.04. – 14.05.

Nabór 

kandydatów

Rozmowy kadrowe

z kandydatami na 

stanowiska służbowe 

(wojskowe)

15.05. – 30.05.

Nowy etat zatwierdzony 

22.05.2014r.



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

ORGANIZACYJNYCH

Zakończenie 

przeniesienia 

siedziby

Przeniesienie siedziby 

Inspektoratu z

Al. Niepodległości 26

na ul. Krajewskiego 3/5

do 30.05.

Organizacyjna zdolność 

do realizacji zadań

Złożenie meldunku o osiągnięciu 

organizacyjnej zdolności do 

wykonywania zadań zgodnie z 

zatwierdzonym Szczegółowym 

Zakresem Działania I3TO

do 02.06.

„Świadomość sytuacyjna”

Spotkanie informacyjne z udziałem SG WP, 

Gestorów, IU, DPZ, DNiSW celem 

przedstawienia realizowanych zadań przez 

I3TO na korzyść instytucji i jednostek 

organizacyjnych MON

3 lipca 

Termin nierealny do dotrzymania 

(opóźnienia poza I3TO):

• długotrwałe uzgodnienia SZD,

• niezbyt sprawny obieg 

dokumentów,

• problem z pozyskaniem 

odpowiednich kandydatów 

(ŻZ).



Centrum Projektowo-Rozwojowe

w OBRUM Sp. z o. o. w Gliwicach

Projektowanie 3D, konstruktorzy, programiści, graficy, 

automatycy, mechanicy, hydraulicy i elektrycy mogą 

pracować w warunkach odpowiadających tym, w 

jakich projektowany przez nich sprzęt będzie 

wykorzystywany.

Centrum służy głównie projektom, które są szczególnie 

ważne dla bezpieczeństwa kraju m.in. budowie nowego 

wozu wsparcia bezpośredniego.

Współpraca

z Urzędem Patentowym RP

Praktyczne zapoznanie się z wybranymi aspektami 

prawa własności przemysłowej w Urzędzie 

Patentowym RP w kontekście uczestnictwa 

Inspektoratu w przygotowywaniu propozycji działań 

zmierzających do uzyskania przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej na rzecz Skarbu Państwa, praw 

wyłącznych (praw własności przemysłowej) na 

wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe.

IDENTYFIKACJA, WIEDZA, 

WSPÓŁPRACA



Finnish - Polish Defence Industry 

Seminar

Programy, plany zamówień publicznych w Finlandii, 

proces i programy pozyskiwania SpW w Polsce w 

kontekście wdrażania dyrektywy UE w sprawie 

zamówień oraz pod względem występowania 

Podstawowego Interesu Bezpieczeństwa Państwa.

Konferencja i wystawa Nowoczesne

technologie dla bezpieczeństwa kraju

i jego granic

Poszukiwanie możliwości współpracy w zakresie 

identyfikacji nowych technologii o potencjale 

wdrożenia ich do systemów uzbrojenia oraz 

unowocześniania produkcji polskiego przemysłu 

obronnego.

IDENTYFIKACJA, WIEDZA, 

WSPÓŁPRACA



Programy Uzbrojenia 2013-2022
źródłem technologii podwójnego 

zastosowania
Polska Platforma Technologiczna 

Systemów Bezpieczeństwa

Seminarium środowiska naukowo-badawczego, 

przemysłowego oraz instytucji centralnych MON i MSW 

umożliwiło zapoznanie się przez I3TO z realizowanymi 

projektami badawczymi w poszczególnych instytucjach, 

nawiązania roboczych kontaktów z ważnymi 

uczestnikami rozwoju technologicznego w obszarze 

obronności i bezpieczeństwa państwa.

VIII Międzynarodowa Wystawa

AIR FAIR 2014 – Bydgoszcz

Innowacje przyszłości

Próba nawiązania współpracy w celu identyfikacji 

innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnej myśli 

technicznej oraz rozwoju techniki i technologii 

lotniczej, możliwych dla wzmacniania potencjału 

wojskowego i przemysłowego.

IDENTYFIKACJA, WIEDZA, 

WSPÓŁPRACA



Lider Bezpieczeństwa Państwa

Nowatorskie, produkty, technologie i usługi o 

potencjalnych zastosowaniach w obszarze 

bezpieczeństwa państwa.

Innowacyjne produkty, nowoczesne technologie i 

rozwiązania projektowe w zakresie rozwoju i 

modernizacji uzbrojenia, sprzętu wojskowego oraz 

wyposażenia indywidualnego żołnierzy jak i 

funkcjonariuszy pozostałych resortów służb 

mundurowych w obszarze szeroko pojmowanego 

bezpieczeństwa państwa.

GRAFEN – polska specjalność?

Analiza możliwości rozwoju technologii i rynkowych 

zastosowań grafenu.

„Po raz pierwszy tak szybko potrafiliśmy spiąć potęgę wynalazku, 

energię finansistów oraz pomoc państwa”.

Donald Tusk

IDENTYFIKACJA, WIEDZA, 

WSPÓŁPRACA



M-ELROB 2014

Ważne wydarzenie o poziomie Europejskim dla 

wiodących ośrodków naukowo - badawczych i przemysłu 

zaangażowanych w opracowania robotów dla armii.

Konkursy dla techniki związanej z praktycznym 

zastosowaniem robotów w warunkach odpowiadających 

rzeczywistym działaniom i scenariuszom misji 

opracowanych przez ekspertów wojskowych.

I3TO – udział w komisji konkursowej.

Balt-Military-Expo / NATCON

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-

Techniczna „Technologie morskie dla obronności

i bezpieczeństwa”

Obszary wojskowej techniki morskiej, ochrony 

morskiej infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa 

na morzu, w tym ratownictwa morskiego.

Doskonała międzynarodowa, bałtycka platforma 

wymiany wiedzy w zakresie technologii morskich, 

pomiędzy nauką, przemysłem i potencjalnymi 

użytkownikami. 

IDENTYFIKACJA, WIEDZA, 

WSPÓŁPRACA



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

INSPEKTORAT IMPLEMENTACJI INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII OBRONNYCH

UL. KRAJEWSKIEGO 3/5, 00-911 WARSZAWA

TEL. 22 6-877-504, FAX. 22 6-877-599

URL: WWW.I3TO.MON.GOV.PL

E-MAIL: I3TO@MON.GOV.PL



Prawa własności intelektualnej
w projektach z obszaru
bezpieczeństwa i obronności państwa

– interpretacja zapisów § 13 umów o wykonanie i finansowanie 
projektów zawieranych z NCBR (Konkurs nr 1/2011)

Agnieszka Wronowska

Dział Prawny

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Warszawa, 25.06.2014



1. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w wyniku prac lub 

zadań finansowanych przez Centrum, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa 

ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje 

podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, chyba że umowa między Centrum

a podmiotem otrzymującym środki finansowe albo decyzja o przyznaniu środków stanowi inaczej.

2. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji zadań finansowanych 

przez Centrum stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

3. Właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego w wyniku 

wykonania projektów dotyczących badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności

i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb Państwa reprezentowany 

przez Ministra Obrony Narodowej.

Art. 32 ustawy o NCBR



Zapisy umowne w zakresie praw własności intelektualnej
– Konkurs nr 1/2011

umowa o wykonanie i finansowanie projektu

dla projektów finansowanych przez NCBR w całości

dla projektów finansowanych przez NCBR w części

aneks do umowy o wykonanie i finansowanie projektu

NCBR WYKONAWCA SP-MONumowa
o wykonanie
i finansowanie 
projektu



 prawa własności przemysłowej do wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych 

będą zawsze przysługiwały Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez MON, zgodnie z art. 32 

ust. 3 ustawy o NCBR;

 autorskie prawa majątkowe do wyników projektu pozostają po stronie wykonawcy;

 skuteczne nabycie praw autorskich przez Skarb Państwa wymaga zawarcia stosownej 

umowy zgodnej z wymogami przepisów prawa autorskiego, której stroną powinien być 

Skarb Państwa;

 zapewnienie udzielenia wykonawcy niewyłącznej licencji na dysponowanie wynikami projektu

w przypadku projektów finansowanych przez NCBR w części – licencja udzielana przez Skarb 

Państwa reprezentowany przez MON;

 odrębna umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do wyników projektu pomiędzy 

wykonawcą a Skarbem Państwa.

§ 13 umów o wykonanie i finansowanie projektów
w Konkursie nr 1/2011



 umowa o wykonywanie i finansowanie projektu umową dwustronną pomiędzy Dyrektorem NCBR
a wykonawcą;

 prawa własności intelektualnej do wyników projektu przysługują temu samemu podmiotowi – Skarbowi 
Państwa reprezentowanemu przez MON;

 ustalenia w zakresie praw własności przemysłowej:

 właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego jest SP-MON,

 zobowiązanie wykonawcy do niezwłocznego poinformowania SP-MON o dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego, 
wzoru przemysłowego,

 zobowiązanie wykonawcy do zachowania w poufności dokonanego wynalazku, wzoru użytkowego oraz wzoru 
przemysłowego, tak by rozwiązanie nie utraciło znamion nowości – do czasu dokonania przez SP-MON zgłoszenia 
patentowego, uzyskania prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;

 ustalenia w zakresie praw autorskich:

 zobowiązanie wykonawcy do przeniesienia całości autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji 
znanych w chwili zawarcia umowy SP-MON, a także praw zależnych, prawa zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich,

 w przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji – zobowiązanie wykonawcy do przeniesienia majątkowych 
praw autorskich na tych polach,

 nieodpłatne nabycie praw przez SP-MON,

 zobowiązanie wykonawcy do niewykonywania autorskich praw osobistych;

Stanowisko MON (lipiec 2013)



 zobowiązanie wykonawcy do zabezpieczenia, aby całość praw autorskich do wszelkich rezultatów 
finansowanych prac i badań została prawidłowo nabyta przez wykonawcę,

 wprowadzenie do umów o pracę postanowień przenoszących prawo autorskie również na polach eksploatacji 
nieobjętych celem umowy o pracę,

 zawieranie umów o przeniesienie „całości” praw autorskich z osobami wykonującymi czynności na podstawie 
umów innych niż umowa o pracę.

 ustalenia w zakresie licencji:

 licencja na korzystanie z elementów autorskich oraz z wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów 
przemysłowych,

 pewność/możliwość uzyskania licencji,

 ustalenie rodzaju i zakresu licencji z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych RP, istotnego interesu 
bezpieczeństwa państwa oraz wysokości wkładu finansowego wykonawcy.

Stanowisko MON (lipiec 2013)



 wykonawcom przedłożono do podpisania aneksy do umów o wykonanie i finansowanie projektów

w zakresie praw własności intelektualnej – zmiany miały na celu dostosowanie zapisów umów zgodnie

ze stanowiskiem MON,

 możliwość podpisania aneksu do umowy również po zakończeniu realizacji projektu, o ile umowa nadal 

obowiązuje,

 możliwość modyfikacji zapisów umownych/aneksu do umowy – w uzgodnieniu z MON,

 modyfikacje zapisów w Konkursie nr 6/2014:

 możliwość korzystania z elementów autorskich powstałych w trakcie realizacji umowy, na warunkach 

uzgodnionych przez wykonawcę i Skarb Państwa reprezentowany przez MON, z zachowaniem interesu 

wykonawcy i Skarbu Państwa,

 możliwość przekazania na rzecz wykonawcy praw do publikacji, monografii i innych utworów wytworzonych

w ramach projektu po uprzednim uzyskaniu zgody Skarbu Państwa reprezentowanego przez MON,

 możliwość uzyskiwania informacji o stopniu realizacji umowy przez Skarb Państwa reprezentowany przez MON 

lub inny upoważniony przez niego podmiot.

Aneksy do umów o wykonanie i finansowanie projektów
w zakresie praw własności intelektualnej



Zapraszam na www.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

ul. Nowogrodzka 47a,

00-695 Warszawa

tel: +48 22 39 07 401

Dziękuję za uwagę



Rola NCBR w pozyskiwaniu 
technologii zwiększających 
potencjał bezpieczeństwa 
państwa

Angelika Grześkowiak



USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r 
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 15 z późn. zm.)

USTAWA  z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  (Dz. U. Nr 96, poz. 616  z późn. zm.)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań NCBR

KRAJOWY PROGRAM BADAŃ

Założenia polityki naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa

Załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac 
rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa   



Misja i wizja – budowa strategii

❖ Misja

Wspieranie wzrostu potencjału naukowego i 
gospodarczego Polski poprzez finansowanie 
innowacyjnych projektów realizowanych we współpracy 
nauki i biznesu

❖ Wizja

Nowoczesna, profesjonalna organizacja, skutecznie i 
efektywnie realizująca politykę innowacyjną państwa, 
zaufany partner naukowców i przedsiębiorców, 
działający w oparciu o najlepsze standardy i praktyki w 
zakresie finansowania B+R+I



Zadania NCBR

❖ Finansowanie badań stosowanych

❖ Finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do 
gospodarki

❖ Finansowanie współpracy międzynarodowej

❖ Wspieranie rozwoju młodej kadry

❖ Finansowanie badań na rzecz bezpieczeństwa i 
obronności państwa



Budżet NCBR na lata 2007-2014 
(w mln PLN)



Struktura NCBR

Rada Centrum Dyrektor Centrum

Komitet Sterujący do 
spraw badań

naukowych i prac 
rozwojowych w 

obszarze 
bezpieczeństwa 

i obronności państwa

Biuro NCBR

Działy realizujące projekty 
„cywilne”

Dział realizacji projektów na 
rzecz bezpieczeństwa i 

obronności państwa



Komitet Sterujący – afiliacja członków

Przedstawiciel środowisk gospodarczych 
reprezentujących przemysł obronny 

(wskazany przez MON)

Przedstawiciel 
Ministra Obrony Narodowej

(przewodniczący KS)

Przedstawiciel środowisk 
gospodarczych reprezentujących sektor 

energetyczny 
(wskazany przez MON)

Przedstawiciel środowisk 
gospodarczych reprezentujących sektor 

technologii informatycznych i 
komunikacyjnych 

(wskazany przez MON)

Przedstawiciel ministra 
właściwego do spraw 

wewnętrznych

Przedstawiciel Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Przedstawiciel Prezydenta RP

Przedstawiciel
ministra właściwego do spraw 

nauki



 Opracowuje i składa Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 
akceptacji projekty strategicznych programów badań naukowych i 
rozwojowych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa 

 Koordynuje realizację i wykonanie badań naukowych i prac rozwojowych 
dla celów bezpieczeństwa i obronności państwa 

 Opiniuje raporty okresowe i końcowe składane w ramach programów 
strategicznych

 Ogłasza konkursy na wykonanie prac rozwojowych 

 Wskazuje ekspertów lub zespoły ekspertów opiniujących projekty 
składane w ramach ogłoszonych konkursów.

Komitet Sterujący dla programów B+R w 
obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa



Przygotowanie programu lub projektu 
realizowanego na rzecz bezpieczeństwa państwa

Następuje w ścisłej współpracy i w uzgodnieniu z Ministrem Obrony 
Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i obejmuje 
opracowanie założeń zawierających w szczególności:

❖Określenie obszarów obronności i bezpieczeństwa państwa

❖Określenie celu głównego i celów szczegółowych, a także wskazanie planowanych do 
uzyskania poziomów gotowości technologii

❖Określenie czy program lub projekt ma być w całości realizowany przez jednego 
wykonawcę

❖Określenie w formie harmonogramu pożądanych terminów realizacji

❖Ustalenie planu finansowego, w tym źródeł finansowania

❖Ustalenie sposobu realizacji i zarządzania, w szczególności w zakresie organizacji 
kontroli, nadzoru i odbioru prac



Obszary badawcze finansowane w konkursach z 
obszaru obronność i bezpieczeństwo w latach 2011-2014

Priorytetowy obszar badań Kwota ogółem  (w tys.)
Przyznana wysokość

dofinansowania (w tys.)
Liczba projektów 

Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w 
zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń

301 875 265 880 40

Organizacja i Zarządzanie 45 541 45 498 8

Indywidualne środki ochrony i wyposażenia 32 182 32 182 5

Technika Kryminalistyczna 65 590 64 842 13

Technologie informacyjne i sieciowe 204 662 171 353 6

Broń precyzyjna i uzbrojenie 82 688 76 015 4

Ochrona i przetrwanie na polu walki 229 886 209 119 17

Platformy bezzałogowe 79 059 71 801
4

Sensory i obserwacja 416 199 390 376 17

Bezpieczeństwo Narodowe 3 462 3 462 1

Nowoczesne materiały, w tym wysokoenergetyczne i 
inteligentne

3 910 3 550 1

Profilaktyka społeczna, wiktymologia, kryminologia oraz 
badania społeczne

11 683 11 683 3

RAZEM 1 476 1 345 119



FINANSOWANIE NCBR NA RZECZ 
BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO
Całkowita 
wartość
projektu 

Finansowanie 
NCBR 

≤ 1 mln 1 1

2-5 mln 38 42

6-10 mln 19 15

11-50 mln 2 2

51-99 mln 0 0

≥ 100 mln 0 0



Zarządzanie programem/projektem

Komitet Sterujący NCBRDyrektor NCBR

Zespół Nadzorujący Programu 
(Komitet Sterujący Programu)

DOBR Koordynator 

projektu 1

Przewodniczący Zespołu
Nadzorującego

Koordynator 

projektu 2

Koordynator 

projektu 3



Zespół Nadzorujący  
podstawy prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i

Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności

państwa

ZARZĄDZENIE NR 32/2013 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad programami strategicznymi,

programami i projektami realizowanymi na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Załącznik – REGULAMIN ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO (cel, zakres zadań, tryb pracy)

Zespół Nadzorujący – zdefiniowany w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie 
sposobu zarządzania przez NCBR realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 18, poz. 91)
Zespół jest powoływany przez Dyrektora
Zespół składa się z Przewodniczącego Zespołu, wyznaczanego przez Dyrektora spośród 
pracowników Centrum (DOB), oraz pozostałych członków Zespołu powoływanych spośród 
przedstawicieli Gestora, w tym Ekspertów merytorycznych
W przypadku, gdy w skład jednego Zespołu wchodzi kilku Ekspertów merytorycznych 
reprezentujących ten sam podmiot należy wskazać Eksperta wiodącego, który zobowiązany jest do 
przedstawienia wiążącego stanowiska reprezentowanego podmiotu
Gestor – należy przez to rozumieć komórkę lub jednostkę organizacyjną MON, MSW,  ABW lub 
innej państwowej instytucji mającej statutowo przypisaną dbałość o określony sektor 
bezpieczeństwa państwa, odpowiedzialną za kierunki rozwoju oraz organizację procesu 
wykorzystania określonego rodzaju (grupy) wyrobów, sprzętu technicznego, wyposażenia                                                            
i technologii z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa



 osiąganie określonych w Regulaminie celów Nadzoru

 przygotowywanie dla Dyrektora i Komitetu Sterującego opinii i raportów 

dotyczących realizacji Projektu, w tym aneksowania umów

 przygotowywanie dla Dyrektora i Komitetu Sterującego rekomendacji 

związanych z realizacją Projektu, w tym aneksowania umów

 rozwiązywanie potencjalnych i bieżących problemów związanych z 

realizacją Projektu, w tym ukierunkowanie Wykonawców na osiągnięcie 

optymalnego rezultatu realizowanego Projektu, a także udzielanie 

pomocy w ich rozwiązywaniu dla Dyrektora i Komitetu Sterującego 

 monitorowanie zgodności realizowanych prac z harmonogramem i 

kosztorysem Projektu, a w przypadku stwierdzenia rozbieżności 

mających wpływ na wynik końcowy, przekazywanie informacji do decyzji 

Dyrektora i do wiadomości Komitetu Sterującego

 diagnozowanie ryzyka nieosiągnięcia zakładanych celów Projektu i 

stosownie do stwierdzonych zagrożeń rekomendowanie Dyrektorowi 

sposobów działania – włącznie ze wstrzymaniem lub przerwaniem 

finansowania Projektu



Dziękuję za uwagę
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