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Zapraszamy w czerwcu do Warszawy na Kongres Monitoringu Wizyjnego. Nasz specjalista
opowie jak zorganizować system monitoringu, żeby był skuteczny i odpowiadał na
zapotrzebowanie mieszkańców i użytkowników

Kongres Monitoringu Wizyjnego odbędzie się 5 czerwca w Warszawie, w Golden Floor Tower,
przy ul. Chłodnej 51. Będzie gościł ekspertów zajmujących się tematyką systemów
monitoringu wizyjnego. Szczegółowy program można znaleźć tutaj .

Główne punkty prezentacji Pawła Witticha pt.: „Monitoring – mieszkańcy i użytkownicy
oczekują skuteczności!”
:

- Czynniki, które decydują, że mieszkańcy czują się bezpiecznie / Czy monitoring wpływa
na poczucie bezpieczeństwa?
- Czego mieszkańcy i użytkownicy oczekują od systemów monitoringu wizyjnego - kiedy
uważają, że monitoring jest skuteczny?
- Model skutecznego systemu monitoringu wizyjnego
- Najczęściej popełniane błędy, które zmniejszają skuteczność systemów monitoringu
wizyjnego
- Poziomy reakcji w systemach CCTV

mgr Paweł Wittich jest psychologiem, specjalistą ds. personelu systemów CCTV w Akademii
Monitoringu Wizyjnego. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Od 11 lat w branży bezpieczeństwa. Zajmuje się
selekcją, szkoleniami, motywacją, zarządzaniem i oceną pracy operatorów, dyżurnych i
kierowników systemów monitoringu wizyjnego. Interesuje go efektywność tych systemów,
współpraca personelu Centrów Nadzoru z policjantami i strażnikami miejskimi, budowanie stref
bezpieczeństwa w oparciu o metody alternatywne dla systemów CCTV, m.in. przez tworzenie
bezpiecznej przestrzeni. Opracował metodologię i przeprowadził audyty miejskich systemów
CCTV m.in. w Bytomiu, Katowicach, Mikołowie, Oleśnicy, Toruniu, Policach i Włocławku w
obszarze pracy personelu i organizacji i komunikacji w ramach tych systemów. Współtworzył
koncepcje miejskich monitoringów m.in. dla Krakowa, Ornontowic, Rudy Śląskiej i Zabrza.
Pracował także dla Volkswagen Poznań, Nutricia Danone, NKT Cables, lotnisk Chopina w
Warszawie i Kraków Balice. Zainicjował tłumaczenie na język polski europejskiej „Karty
demokratycznego zastosowania monitoringu wizyjnego". Pomysłodawca i koordynator pięciu
edycji konferencji „MIASTO MONITOROWANE – personel, aspekty prawne i technika
systemów CCTV" realizowanej we współpracy z Krajową Radą Komendantów Straży Miejskich

1/2

Paweł Wittich prelegentem Kongresu Monitoringu Wizyjnego w czerwcu 2018
Paweł Wittich
10 kwietnia 2018

i Gminnych RP. Licencjonowany trener realizowanego na całym świecie szkolenia „CCTV
Surveillance and Body Language". Regularnie publikuje w dwumiesięczniku "A&S Polska";
artykuły jego autorstwa ukazywały się także w "Systemach Alarmowych", "Kwartalniku
Policyjnym", "Gazecie Prawnej" i "Wspólnocie".
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