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SYSTEMY DOZOROWE CCTV

Zupełne inne zadania do spełnienia ma moni-
toring działający na zewnętrz stadionów (np. Na-
rodowego). W naszym przypadku chodzi o system 
monitoringu miejskiego. Przy pomocy kamer tego 
systemu możemy prowadzić obserwację przestrzeni 
wokół stadionu w czasie rzeczywistym. Lokalizacja 
kamer została wytypowana przez Policję i wybudo-
wana przez administrację miejską już wcześniej, bo 
w 2001 r. (gdy jeszcze funkcjonował bazar na Stadio-
nie X-lecia). System zostanie wykorzystany podczas 
imprez na Stadionie Narodowym. Jako nową inwe-
stycję Zakład Obsługi Systemu Monitoringu zreali-
zował dodatkową infrastrukturę sieci kamer. Kamery 
umieszczone na Rondzie Waszyngtona, ul. Między-
narodowej, ul. Zielenieckiej, przy Teatrze Powszech-
nym, ul. Targowej, ul. Jagiellońskiej, a od strony Wisły 
na Moście Świętokrzyskim i Moście Poniatowskiego 
umożliwiają objęcie monitoringiem całej przestrzeni 
i pozwolą na obserwację w czasie rzeczywistym zda-
rzeń, ruchu pieszych czy przemieszania się kibiców 
i pojazdów wokół Stadionu Narodowego. Dodatko-
wym nowum jest kamera cyfrowa HD z 20-krotnym 
zoomem optycznym umieszczona na wieżowcu przy 
ul. Kijowskiej, z której bardzo dobrze widoczna będzie 
perspektywa Pragi i okolicy Stadionu Narodowego. 
Obraz z tej super nowoczesnej, cyfrowej kamery po-
zwoli skoordynować działania i określić miejsca po-
wstawania ewentualnego zamieszania. 

Również budowa tzw. „strefy kibica” wokół Pałacu 
Kultury i Nauki, zobligowała Zakład do zainstalowa-
nia nowych kamer. Na XIV piętrze Pałacu, od ul. Zło-
tej została umieszczona kamera cyfrowa HD, której 
obserwacja praktyczne umożliwia monitorowanie 
całego Placu Defilad. Również należy wspomnieć 

o kilkunastu innych kamerach sprawujących pieczę 
na terenach bliższych i dalszych wokół Pałacu Kultury 
i Nauki, Dworca PKP Warszawa Centralna, Placu Char-
les’a de Gaulle czy Placu Konstytucji. Pozwolą one 
na pełny nadzór nad tak newralgicznymi miejscami 
związanymi pośrednio z mistrzostwami Euro 2012, czy 
z przemieszczaniem się kibiców piłkarskich. Stały mo-
nitoring wizyjny dodatkowo wzmocni bezpieczeń-
stwo w tej części miasta. Również nowe kamery przy  
Pl. Grzybowskim i Krakowskim Przedmieściu pozwolą 
zaobserwować w czasie rzeczywistym przemieszcza-
nie się kibiców zarówno przed, jak i po meczu. 

Mamy nadzieję że nic groźnego się nie wydarzy, 
ale jak to w polskim przysłowiu się mówi „Strzeżo-
nego Pan Bóg Strzeże” – lepiej być przygotowanym 
i przeciwdziałać ewentualnym naruszeniom prawa, 
niż spóźnić się z reakcją. Oczywiście wszystkie wy-
mienione inwestycje Zakładu związane z infrastruk-
turą systemu monitoringu miejskiego są przemyślane 
i stanowią jego całość. Mistrzostwa tylko przyspieszy-
ły ich realizację. Staraliśmy się by od strony logistycz-
nej monitoring został przygotowany profesjonalnie, 
tak aby możliwie jak najlepiej zostały wykorzystane 
jego możliwości.

Jacek GNIADEK  
– dyrektor Zakładu Obsługi 
Systemu Monitoringu 
w Warszawie.
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Analiza informacji. 

Teoria i praktyka

Analiza informacji leży u podstaw niemal każdej 
codziennej czynności, podejmowanej decyzji, 
zaplanowanych działań. We współczesnym świe-
cie, który jest wypełniony informacją, docierają-
cą do każdego człowieka przez media, środki 
komunikacji elektronicznej, służbowe i prywat-
ne lektury, analiza to sposób i narzędzie, które 
pozwala odnaleźć się w złożonej i wymagającej 
rzeczywistości. 

Choć przez wiele lat analiza była procesem 
opartym na wiedzy, instynkcie i intelekcie ana-
lityka, skokowy wzrost ilości i szczegółowości 
informacji sprawił, że konieczne stało się stwo-
rzenie procedur, algorytmów i metod analitycz-
nych, które wyznaczają ścieżkę rozumowania 
i wspomagają proces analityczny. Z tego powo-
du współczesna analiza informacji to złożony 
pod względem metodologicznym proces, który 
rządzi się jasnymi prawami i stosuje ustruktury-
zowane metody i techniki analityczne – na równi 
z instynktem analityka i jego wrodzonymi zdol-
nościami. Ten proces, wraz z jego ramami me-
todologicznymi, zastosowany może zostać do 
różnorodnych obszarów badawczych – zarów-
no w sensie badań teoretycznych, akademickich, 
jak i w sensie zupełnie praktycznego badania 
sytuacji, podejmowania prób przewidywania jej 
rozwoju i wyznaczania najlepszych sposobów 
postępowania – także poprzez podejmowanie 
optymalnych decyzji. 

Dlatego właśnie książka „Analiza informacji. 
Teoria i praktyka”, jedyna w Polsce pełna mono-
grafia dotycząca analizy informacji, skierowana 
jest do więcej niż jednego środowiska. Na lektu-
rze skorzystają bowiem zarówno pracownicy ad-
ministracji publicznej, jak i sektora prywatnego.

  Tomasz Serafin

Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka 

Tomasz Aleksandrowicz, 

Analiza informacji. Teoria i praktyka, 

Difin, Warszawa 2012, s. 228.

Bezpieczeństwo biznesu 

na światowym poziomie!

W dniach 25-26 października 
2012 r. w hotelu Lord w Warsza-
wie odbędzie się 4 th SASMA Bu-
siness Security Conference - mię-
dzynarodowa konferencja poświę-

cona bezpieczeństwu biznesu. Wychodząc naprzeciw 
niepożądanym zjawiskom w biznesie, organizatorzy 
zaprosili światowej klasy ekspertów, którzy omówią 
najnowsze trendy w zarządzaniu bezpieczeństwem 
oraz metody budowania skutecznego systemu bez-
pieczeństwa. Jednym z nich będzie prof. Martin Gill, 
który na co dzień pracuje nad psychologicznymi 
aspektami popełniania przestępstw, a w swojej pre-
lekcji przedstawi metody wykorzystywane przez prze-
stępców w środowisku biznesowym.

Konferencja to doskonała okazja do spotkania 
partnerów biznesowych i do wymiany doświadczeń 
między ekspertami z Polski i z zagranicy. Adresowa-
na jest głównie do specjalistów i osób zarządzających 
(managerów, dyrektórów, właścicieli firm), jednak do 
udziału w wydarzeniu zapraszani są wszyscy zaintere-

sowani tematyką bezpieczeństwa. Co roku jej uczest-
nikami są przedstawiciele wielu rodzimych i między-
narodowych firm działających w branży bezpieczeń-
stwa i ochrony, w branży finansowej, IT, logistycznej, 
produkcyjnej i innych. Podczas poprzednich edycji 
do Polski przyjechali szefowie ds. bezpieczeństwa tak 
prestiżowych organizacji jak FIFA, Komitet Organiza-
cyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Londy-
nie czy ASIS International. Również w tym roku więk-
szość prelegentów to goście zagraniczni.

To wydarzenie ma charakter cykliczny, odbywa 
się co roku jesienią i wpisuje się na stałe w kalenda-
rium wydarzeń ważnych dla branży bezpieczeństwa. 
Organizatorom przyświeca idea, by łączyć różnorod-
ne zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa biznesu, 
odkrywać najnowsze trendy, czerpać z wiedzy i do-
świadczenia ekspertów zagranicznych, wymieniać się 
poglądami i bogactwem doświadczeń.

Więcej informacji na stronie www.sas-ma.org (http://
www.sas-ma.org/konferencje/211-4-th-sasma-business-
security-conference) Informacja prasowa


