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ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej ma
zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencja NaukowoPraktycznej PIRO-TACTICS 2018.
Współorganizatorami konferencji są Biuro Operacji Antyterrorystycznych
Komendy Głównej Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Samodzielny
Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk w
Łodzi. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka.
Konferencja Piro-Tactics 2018 to przedsięwzięcie skierowane przede
wszystkim do przedstawicieli podmiotów prowadzących działania minerskopirotechniczne, oraz przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie. Naszą misją jest
stworzenie platformy wymiany informacji i wspieranie rozwoju wiedzy z zakresu
bojowych działań minersko-pirotechnicznych. W tym celu podczas konferencji
zaprezentowane zostaną osiągnięci naukowe, efekty projektów badawczych, jak
również najnowsze rozwiązania techniczne w tym obszarze.
W zakresie prezentacji zabezpieczenia sprzętowego działań minerskopirotechnicznych wiodącym partnerem jest firma Transactor Security Sp. z o.o.
Konferencja Piro-Tactics 2018 stanowić ma, forum wymiany doświadczeń
pomiędzy funkcjonariuszami i żołnierzami realizującymi działania minerskopirotechniczne ze szczególnym uwzględnieniem działań antyterrorystycznych
W celu realizacji powyższych założeń przedsięwzięcie realizowane będzie w
formie:

I dzień – 20 czerwca 2018r.:
9.00 - 10.00 – rejestracja uczestników
10.00 - 10.30 – rozpoczęcie konferencji
10.30 – 13.00 – wystąpienia prelegentów
13.00 – 14.00 – przerwa
14.00 – 16.00 – wystąpienia prelegentów
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16.00 – 16.30 – zakończenie I dnia
Prezentacja zgłoszonych referatów na temat:
- metodyka prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych;
- uwarunkowania
prawno-organizacyjne prowadzenia
działań
minerskopirotechnicznych;
- zabezpieczenie medyczne działań minersko-pirotechnicznych;
- najnowsze rozwiązania techniczne wspierające działania minersko-pirotechniczne;
- wyniki badań i projektów naukowych realizowanych w zakresie działań minerskopirotechnicznych;
- metody działania sprawców zamachów z użyciem urządzeń wybuchowych;
oraz prezentacja rozwiązań technicznych w zakresie zabezpieczenia
sprzętowego działań minersko-pirotechnicznych.

II dzień – 21 czerwca 2018r.:
9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników
9.30 – 12.00 – panele tematyczne
12.00 – 12.30 – przerwa kawowa
12.30 – 13.00 - podsumowanie i przedstawienie wypracowanych wniosków i
rekomendacji
13.00 – 13.30 – zakończenie obrad
Forum – zamknięte panele dyskusyjne
(uczestnikami mogą być zgłoszeni funkcjonariusze, żołnierze i pracownicy instytucji i
służb realizujących działania minersko-pirotechniczne)
Panel I:
- Bojowe działania minersko-pirotechniczne
moderator: dr inż. Przemysław Kornacki
Panel II:
- Uwarunkowania prawne i organizacyjne wykorzystania materiałów wybuchowych
do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód;
moderator: dr Michał Stępiński.
Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Społecznej
Akademii Nauk w Łodzi, na ul. Kilińskiego 98.
Udział w konferencji dla funkcjonariuszy i żołnierzy jest bezpłatny.
W ramach podsumowania paneli dyskusyjnych opracowane zostaną
sprawozdania z wnioskami i rekomendacjami w przedmiotowym zakresie, które
przekazane zostaną do podmiotów ustawowo odpowiedzialnych za realizację działań
minersko-pirotechnicznych.
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Podkreślenia wymaga fakt, że będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie z
założenia skupiające funkcjonariuszy i żołnierzy ze wszystkich podmiotów
realizujących zadania w zakresie minerstwa-pirotechniki.
W celu potwierdzenia obecności prosimy o kontakt do dnia 30 maja 2018 r.
z przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji dr. Michałem Stępińskim
tel. 500120244, lub na adres m.stepinski@ekspercibezpieczenstwa.pl
lub
stepinskimich@gmail.com
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
dr Rafał Batkowski

PIRO-TACTICS 2018

