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Projekt INDECT (Intelligent Information 
System Supporting Observation, Searching 

and Detection for Security of Citizens in 
Urban Environment) 

Artykuł przedstawia projekt INDECT (ang. Intelligent Information System Supporting Observation, Searching 
and Detection for Security of Citizens in Urban Environment) realizowany w ramach 7 Programu Ramowego 
Unii Europejskiej. Projekt dotyczy rozwoju technik nowej generacji mających mieć zastosowanie w 
zapobieganiu i reagowaniu na zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich. W artykule 
zaprezentowano zakres projektu z jego głównymi elementami: częścią odpowiedzialną za zbieranie danych, 
przetwarzanie i analizę zebranych informacji, wyszukiwarką oraz portalem INDECT. W chwili składania 
artykułu, projekt INDECT znajdował się w piątym miesiącu jego realizacji. Do zakończenia projektu pozostało 
55 miesięcy, a więc projekt INDECT znajduje się w bardzo wczesnym stadium. 
1. Wprowadzenie 

Projekt INDECT (ang. Intelligent Information System Supporting Observation, Searching 
and Detection for Security of Citizens in Urban Environment) [1] realizowany w ramach 7 
Programu Ramowego Unii Europejskiej [2] dotyczy rozwoju technik nowej generacji 
mających mieć zastosowanie w zapobieganiu i reagowaniu na zagrożenia ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów miejskich. Projekt ten, należący do grupy projektów 
zintegrowanych IP i koordynowany przez AGH w Krakowie jest obecnie jednym 
z największych projektów badawczych realizowanych UE. Projekt został opracowany 
głównie przez zespół badawczy z AGH, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Poznańskiej 
pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Andrzeja Dziecha z AGH. Przejście tego projektu przez 
wszystkie szczeble procedur kwalifikacyjnych Programu Ramowego UE należy uznać za 
duży sukces polskich uczelni uczestniczących w opracowaniu tego projektu. Na Rys. 1 
przedstawiono logo projektu INDECT. Rys. 2 przedstawia natomiast zakres projektu z jego 
głównymi elementami: część odpowiedzialna za zbieranie danych, przetwarzanie i analiza 
zebranych informacji, wyszukiwarki oraz portal INDECT. 

 
Rys. 1. Logo projektu INDECT 

Do głównych celów projektu należy opracowanie platformy dla rejestracji i wymiany 
danych operacyjnych, zbieranie treści multimedialnych, inteligentne przetwarzanie całości 
informacji oraz automatyczne wykrywanie zagrożeń oraz rozpoznawanie zachowań 
niestandardowych i wskazujących na przekroczenie prawa. Stworzony zostanie prototyp 
zintegrowanego, siecio-centrycznego systemu wspierającego działania operacyjne policji z 
użyciem technik i narzędzi dla obserwacji obiektów ruchomych różnego rodzaju.  

Kolejnym znaczącym rezultatem projektu będzie nowy typ wyszukiwarki łączącej 
bezpośrednie wyszukiwanie obrazów i treści wideo z cyfrowymi znakami wodnymi wraz 
systemem przechowywania meta danych w postaci cyfrowych znaków wodnych. Opracowane 



zostaną różnego rodzaju techniki wspierające śledzenie zasobów internetowych, analizę 
pobranej informacji oraz wykrywanie działań kryminalnych i potencjalnych zagrożeń. 

 
Rys. 2. Ogólny schemat blokowy systemu INDECT dla rozległych obszarów miejskich 

Konstrukcja dalszych sekcji artykułu jest następująca. Sekcja 2 przedstawia podział 
projektu na grupy robocze. Sekcja trzecia traktuje o zarządzaniu projektem. Podsumowania i 
plany dalszych badań zostały zawarte w Sekcji czwartej. 
2. Podział projektu na grupy robocze 

INDECT należy do kategorii projektów zintegrowanych (IP). Podzielony jest na 8 
dużych grup roboczych (WP, ang. Work-Packages) o charakterze naukowo-badawczym (patrz 
Rys. 3). 

 
Rys. 3. Ogólne zależności pomiędzy grupami roboczymi INDECT 

Grupa robocza WP0 odpowiada za kwestie związane z zarządzaniem projektem. Grupa 
robocza WP9 odpowiada za wdrożenia pilotażowe i rozpowszechnianie wyników projektu. 



Poniżej przedstawiono główne cele naukowe i inżynierskie projektu w grupach roboczych od 
WP1 do WP8. 
2.1. WP1 – Inteligentny monitoring oraz automatyczne wykrywanie zagrożeń 

Głównym celem WP1 jest opracowanie koncepcji, metod oraz miar pozwalających 
wykrywać sytuacje zagrożenia, z wykorzystaniem inteligentnych systemów monitoringu 
obszarów zabudowanych. Stworzony system posłuży także, jako platforma do wymiany 
danych operacyjnych między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli.  

W zakres prac tej grupy roboczej wchodzi opracowanie koncepcji systemu do 
gromadzenia oraz wymiany poufnych danych operacyjnych pochodzących z systemów 
monitoringu. W tym celu planowane jest zbudowanie prototypu stacji węzłowej, zbierającej 
informacje z pobliskich źródeł (kamery wideo, mikrofony) oraz prototypu stacji centralnej, 
przetwarzającej obraz oraz gromadzącej dane z całego obszaru miejskiego. Zapisy wideo 
przesyłane będą w czasie rzeczywistym w sposób zapewniający poufność i wysoką jakość 
obrazu. 

Stworzone zostaną nowe techniki analizy obrazu, zapisów wideo oraz rozpoznawania i 
ekstrakcji głosu. Będą one miały zastosowanie w zdefiniowaniu i rozpoznawaniu 
szczególnych sygnałów głosowych (np. wzywanie pomocy w wielu językach). Na podstawie 
cech biometrycznych obliczonych z obrazu dokonywany będzie opis oraz identyfikacja osób. 

Grupa robocza WP1 stworzy system do detekcji i śledzenia obrazów. 
2.2. WP2 – Identyfikacja oraz obserwacja obiektów mobilnych w środowisku miejskim 

Głównym celem WP2 jest opracowanie prototypu zintegrowanego systemu 
wspierającego działania operacyjne policji, przez zapewnienie wsparcie technologicznego i 
narzędzi do obserwacji i śledzenia obiektów mobilnych. W odróżnieniu od WP1, obserwacja 
obiektów odbywać się będzie przy użyciu urządzeń mobilnych (bezzałogowe samoloty 
różnych klas i zastosowań), a nie systemu kamer stacjonarnych. Urządzenia takie posiadają 
stałe połączenie bezprzewodowe z obsługującym je oficerem, co pozwala na transmisję wideo 
w czasie rzeczywistym.  

Stworzony zostanie systemu do przesyłania danych (obrazu) z urządzeń mobilnych 
(samolotów) w celach monitoringu obszaru miejskiego i śledzenia obiektów. Zaprojektowany 
oraz wdrożony zostanie moduł do określania lokalizacji obiektów oparty na GIS. Planowane 
jest przeprowadzenie analizy wymagań oraz implementacja awioniki samolotów 
bezzałogowych. Zaprojektowane oraz wdrożone zostaną metody do planowania misji 
obserwacyjnych z wykorzystaniem wielu samolotów bezzałogowych z optymalizacją 
wyznaczania trasy. Oprócz samolotów projektowane będą miniaturowe urządzenia 
pozwalające na śledzenie obiektów mobilnych.  Opracowana zostanie sieć sensorowa służąca 
do przesyłania danych (lokalizacja, obraz) dotyczących śledzonych obiektów. 
2.3. WP3 – Inteligentny, zintegrowany system agentowy wspierający obserwację, analizę 
i wykrywanie zagrożeń i aktywności kryminalnej w środowisku wirtualnym (INDECT-
MAS) 

Celem WP3 jest rozwój technik wspomagających obserwację zasobów Internetu, analizę 
zebranych informacji oraz detekcję aktywności kryminalnej. Ta część projektu INDECT 
oparta jest na technice agentowej. Technika ta jest na tyle elastyczna, że umożliwia analizę 
dynamicznych środowisk i dużych środowisk, w tym również środowiska Internetu. Na 
potrzeby Policji opracowany zostanie skalowalny, wydajny i programowalny system 
monitorowania Internetu. Opracowane zostaną nowe metody analizy danych wywiadowczych 
ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na opisie profili. Elementy systemu zostaną 
wyposażone w mechanizmy oparte o techniki analizy wzorców i ontologii; funkcjonalność 
analizy struktury organizacji przestępczych na podstawie osobno prowadzonych obserwacji. 
Stworzone zostaną mechanizmy wspomagania decyzji działające na podstawie gromadzonych 



danych. W celu ustrukturyzowana danych zostaną użyte techniki ontologiczne, które 
zapewnią bardziej wydajny dostęp do zgromadzonych i powiązanych danych. 
2.4. WP4 – Ekstrakcja informacji w celu zapobiegania przestępstwom przez połączenie 
wiedzy ekstrahowanej z sieci oraz danych nieustrukturyzowanych 

Celem WP4 jest rozwój kluczowych technologii wspomagających zbieranie danych w 
Internecie przez połączenie i rozwinięcie technik przetwarzania języka naturalnego i 
eksploracji danych tekstowych. Ta tematyka badawcza jest słabo rozwinięta ze względu na 
złożoność problemu. Opracowane techniki umożliwią tworzenie wzorców zachowań, 
tworzenie połączeń przestrzennych i czasowych i odkrycie nietypowych danych. 

Do planowanych osiągnięć szczegółowych należy niewątpliwie zaliczyć rozwój 
kluczowych technik na potrzeby zbierania danych wywiadowczych w Internecie oraz rozwój 
hybrydowych narzędzi do ekstrakcji danych i nowoczesnych algorytmów profilowania 
zachowań. Nie mniej istotne jest planowane stworzenie szkieletu służącego do łączenia 
danych dostarczonych przez użytkowników z różnych źródeł. 
2.5. WP5 – Opracowanie w wdrożenie systemu wyszukiwania osób i dokumentów 
bazującego na algorytmach rozpoznawania obrazu, technice cyfrowych znaków 
wodnych oraz korzystającego z systemów wielo-agentowych 

Celem WP5 jest opracowanie i wdrożenie zaawansowanego systemu wyszukiwania 
zapewniającego kompleksową analizę dokumentów i treści multimedialnych korzystających z 
zalet wielu technik; w szczególności: rozpoznawania obrazów, techniki cyfrowych znaków 
wodnych, systemów rekomendacyjnych, systemów wielo-agentowych, itp. System ten będzie 
pozwalał Policji oraz prokuraturze na szybkie dotarcie do poszukiwanych treści dla różnie 
zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania oraz przy uwzględnieniu specyfiki konkretnego 
użytkownika. 

W ramach WP5, planuje się opracowanie nowych technik cyfrowych znaków wodnych, 
gwarantujących wysoki poziom kompresji zakodowanej informacji wewnątrz treści 
multimedialnych. Przewidywane jest też stworzenie nowych algorytmów pozwalających na 
wydajne przechowywanie zakodowanych meta-danych wewnątrz treści multimedialnych 
(przy różnych akceptowalnych poziomach straty jakości) w oparciu o techniki cyfrowych 
znaków wodnych. Dodatkowo, planowane jest opracowanie szybkich algorytmów 
dekodujących zakodowaną informację, w tym również na potrzeby stwierdzenia 
autentyczności danych. Docelowo, pozwoli to na stworzenie systemu wspierającego 
użytkownika końcowego tj. prokuraturę oraz służby policyjne przy kompleksowym 
przeszukiwaniu heterogenicznych zasobów. Przy tworzeniu systemu, konieczne będzie 
opracowanie modelu integrującego zasoby heterogenicznych systemów obecnie używanych 
przez prokuraturę oraz służby policyjne uwzględniającego poufność danych oraz różne 
poziomy dostępu do danych przez poszczególne osoby. Planuje się też utworzenie spójnego 
rozproszonego systemu wyszukiwania, integrującego poszczególne składowe i 
zapewniającego szybki i bezpieczny przepływ danych pomiędzy aplikacjami opracowanymi 
dla użytkownika końcowego, wyspecjalizowanymi modułami szukającymi oraz 
repozytoriami w czasie rzeczywistym. 
2.6. WP6 – Interaktywny portal multimedialny dla system inteligentnej obserwacji 

W ramach WP6 zostanie zaprojektowany i wdrożony zintegrowany, inteligentny portal. 
Poza funkcjami zbierania danych, system będzie się charakteryzował takimi cechami jak 
centralizacja procesu podejmowania decyzji oraz wyższym poziomem przetwarzania, 
rozproszonym ośrodkiem zarządzania, działaniem w czasie rzeczywistym, weryfikacją 
danych, rozstrzyganiem sytuacji konfliktowych, zdolnością korelacji zdarzeń, możliwościami 
wykrywania sytuacji nietypowych, zagrożeń i ataków, wizualizacją wyników procesów 
monitorowania istotnych części infrastruktury miejskiej. 



Inteligentny portal będzie się składał z 3 warstw: zbierania danych i ich filtrowania (ang. 
Data Acquisition and Filtering layer, DAF layer), korelacji danych oraz integracji 
semantycznej i wspierania decyzyjnego (ang. Data Correlation and semantic integration and 
Decision Support layer, DCDS layer), zarządzania treścią i wizualizacji danych (ang. content 
Management layer and Data Visualisation layer, VDM layer). W trakcie prac, planuje się 
zaprojektowanie protokołów i mechanizmów dla celów transformacji nieprzetworzonych 
danych w standardowe dokumenty oraz protokołów dla zewnętrznej wymiany danych. 
Dodatkowo, przewiduje się opracowanie ontologii dla planowania i działań w zarządzaniu 
kryzysowym, określenie reguł dla automatycznego tworzenia planów zarządzania 
kryzysowego (np. ewakuacji, odkażania, pomocy medycznej, itd.). Pozwoli to na 
zdefiniowanie narzędzi dla zbierania danych oraz zaprojektowanie i wdrożenie warstwy DAF. 
Ostatecznie, możliwe będzie zaprojektowanie i wdrożenie systemu wspierania procesów 
decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym, a także implementacja części warstwy DCDS. 
2.7. WP7 – Biometryczne i inteligentne metody ekstrakcji oraz dostarczania informacji 

Głównym celem WP7 jest opracowanie rozwiązań do ekstrakcji informacji z sygnałów, 
w celu ochrony przed terroryzmem, w celu zarządzania w sytuacjach kryzysowych i do 
działania w sytuacjach zagrożenia. Rozwiązania te będą składać się z kombinacji zalet 
sztucznej inteligencji, biometrii (rozumianej w szerokim znaczeniu), systemów komunikacji 
i sieci komputerowych wraz z ludzkimi doświadczeniami. Zatem, automatyczne 
rozpoznawanie nieprawidłowych lub nietypowych sytuacji, w tym: automatyczne 
rozpoznawanie i kwalifikacja osób lub zaburzeń zachowania przez parametryczne 
modelowanie i opis, będą służyć do budowy inteligentnych systemów przetwarzania i analizy 
danych, które stworzą podstawę systemów bezpieczeństwa. 

Dokonana zostanie integracja systemów bezpieczeństwa w nowych systemach łączności 
bezprzewodowej i samodzielnej organizacji sieci komputerowych w celu zwiększenia ich 
funkcjonalności i inter-operacyjności dla celów ekstrakcji, przetwarzania i dystrybucji 
użytecznych informacji. Realizowane będą takie zadania jak monitorowanie ludzi, 
wykrywanie zaburzeń zachowania, wykrywanie zagrożeń, jak również automatyczne, 
inteligentne powiadomienia o potencjalnych zagrożeniach. Innym istotnym obszarem badań 
jest sztuczna inteligencja i biometria (rozumiane w szerokim znaczeniu, tzn. nie tylko, jako 
zbiór metod identyfikacji poszczególnych osób, ale także, jako automatyczne wykrywanie 
nieprawidłowego zachowania anonimowych osób), które będą stosowane w celu ochrony 
przed terroryzmem, w celu zarządzania w różnych sytuacjach kryzysowych, a także do 
zwalczania zagrożeń typowych dla społeczeństwa, związanych z życiem w nowoczesnym, 
technologicznym i bardzo gęstym środowisku miejskim. Skonstruowane zostaną nowoczesne 
algorytmy rozpoznawania wzorców, cyfrowego przetwarzania sygnałów, procedury sztucznej 
inteligencji, jak również metody analizy ruchu i funkcji, które zostaną użyte do 
monitorowania zjawisk i zachowań w środowisku (zwłaszcza w dużych skupiskach ludzi, 
typowych dla obszarów miejskich). W konsekwencji, opracowane i wprowadzone w życie 
zostanie nowe podejście do automatycznego wykrywania i zapobiegania sytuacjom 
zwiększonego prawdopodobieństwa zagrożenia. 
2.8. WP8 – Zarządzanie bezpieczeństwem i prywatnością informacji 

WP8 ma na celu stworzenie odpowiednich metod i algorytmów, które pozwolą na 
efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i prywatnością danych pozyskiwanych dzięki 
monitoringowi terenów zurbanizowanych, pomieszczeń czy sieci telekomunikacyjnych. 
Zgromadzone treści muszą być zarówno przesyłane w sposób bezpieczny jak i 
magazynowane w odpowiednich archiwach w sposób zapewniający prywatność danych. 

W ramach prac w obrębie WP8, planuje się zdefiniowanie wymagań bezpieczeństwa i 
prywatności dla informacji, która będzie przesyłana, a następnie magazynowana w 
odpowiednich archiwach. Dodatkowo, przewidywane jest zaprojektowanie odpowiednich 



mechanizmów i algorytmów, które pozwolą na spełnienie zdefiniowanych wymagań. 
Wszystko to, pozwoli na stworzenie procedur dostępu do informacji poufnych. W 
konsekwencji, możliwym będzie opracowanie protokołów i algorytmów zapewniających 
bezpieczeństwo i prywatność informacji poufnych. Planowane jest też opracowanie 
mechanizmów uwierzytelniania i zarządzania tożsamością w systemach monitorujących i 
magazynujących dane poufne. Pod koniec projektu, naturalnie nastąpi rozpowszechnienie i 
standaryzacja powstałych metod, protokołów i algorytmów bezpieczeństwa. 
3. Zarządzanie projektem 

Jednym z podstawowych elementów zarządzania projektem INDECT jest koordynacja 
aktywności technicznych projektu w celu osiągnięcia jego celów. Nie mniej istotne są także 
procedury prawne, kontaktowe, finansowe i administracyjne, wspierające sprawne 
prowadzenie projektu. Ważnym czynnikiem zarządzania jest również koordynacja (na 
poziomie konsorcjum) spraw dotyczących własności intelektualnych oraz innych aktywności 
związanych z innowacyjnością projektu INDECT. Dodatkowo, elementem zarządzania 
projektu jest przygotowywanie i dostarczanie do Komisji Europejskiej raportów technicznych 
i finansowych. W końcu też, istotne jest przygotowywanie i dostarczanie do Komisji 
Europejskiej podsumowań dotyczących postępów prac, osiągniętych celów oraz statusów 
poszczególnych aktywności, włączając w to wszelkie potencjalne odstępstwa o planu pracy, 
kosztów, itd. 

 
Rys. 4. Struktura zarządzania projektu INDECT 

Na Rys. 4 przedstawiono strukturę zarządzania projektu INDECT. Jak widać, najbardziej 
istotną osobą w projekcie jest Koordynator Projektu (ang. Project Coordinator, PC), którym 
jest Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech z Katedry Telekomunikacji AGH. Koordynuje on 
wszystkie zadania realizowane w projekcie i odpowiada za wykonanie projektu bezpośrednio 



przez Komisją Europejską. PC współpracuje z Radą Projektu (ang. Project Board, PB), w 
skład, którego wchodzą liderzy WP, a także Administrator Projektu (ang. Project 
Administrator, PA), którym jest dr inż. Mikołaj Leszczuk (Katedra Telekomunikacji AGH) i 
Asystent Koordynatora (ang. Assistant of Coordinator, AC) – Jan Derkacz (Katedra 
Telekomunikacji AGH). Z innych istotnych funkcji w projekcie, należałoby wymienić także 
Administratora Praw Wartości Intelektualnych (ang. Intellectual Property Rights 
Administrator, IPRA) oraz Radę Etyki (ang. Ethical Board). 
3.1. Administracja projektem 

W skład zadań administracji projektem, wchodzi wiele elementów, wśród których 
należałoby wyróżnić raportowanie (wewnętrzne i zewnętrzne), administracja budżetowa, 
zarządzanie spotkaniami, udostępnianie narzędzi do pracy grupowej oraz aktywności 
związane z rozpowszechnianiem wyników. 

W ramach raportowania wewnętrznego, partnerzy zobowiązani są do przesyłania 
kwartalnych, ustrukturyzowanych raportów z postępów prac. Raporty te następnie są 
kompilowane w raport ogólno-projektowy. Obecnie, powstaje narzędzie wygodnego 
przesyłania raportów przy użyciu technik WWW. 

Raportowanie zewnętrzne odnosi się do zarządzania przesyłaniem dokumentów 
„Deliverables” do Komisji Europejskiej. Takich raportów, w przeciągu 5 lat okresu trwania 
projektu, przewidziano 145, z czego 17 w pierwszym, aktualnie biegnącym roku projektu. 

Bardzo rozległym obszarem administracji projektem są kwestie budżetowe. Do 
najważniejszych aktywności w tym zakresie, należy wliczyć: audyty finansowe, zarządzanie 
zakupami i amortyzacją środków trwałych, finansowanie konferencji i spotkań, dbanie o tzw. 
cash-flow projektu, a także finansowanie przedsięwzięć specjalnych takich jak spotkania 
Rady Etyki, a także inne, nieujęte w opisie prac projektu. 

Istotną częścią administracji projektu jest organizacja spotkań. W projekcie INDECT 
przewidziano rokrocznie średnio jedno spotkanie plenarne oraz sześć mniejszych spotkań 
(zwykle obejmujących swoim zasięgiem tematycznym pojedyncze grupy robocze). 

Do elementów administracji projektem, zalicza się też udostępnianie i utrzymanie 
narzędzi do pracy grupowej. Najważniejszym z tych narzędzi jest system CMS (ang. Content 
Management System) umiejscowiony na stronie domowej projektu INDECT [1] (patrz Rys. 
5). Do innych narzędzi należy zaliczyć narzędzia Wiki, narzędzia do śledzenia błędów, SVN, 
listy mailingowe, a także narzędzia telekonferencyjne. 



 
Rys. 5. Strona domowa projektu INDECT [1] 

Ostatnim z elementów, (choć równie istotnym jak poprzednie) administracji projektem, 
jest rozpowszechnianie jego wyników. Aktywność ta jest ściśle powiązana z grupą roboczą 
WP9. W ramach rozpowszechniania wyników projektu INDECT, planuje się współpracę z 
innymi konsorcjami realizującymi komplementarne (do INDECT) projekty o zbliżonej 
tematyce, organizację (przynajmniej) 3 konferencji naukowych, sesje treningowe dla 
potencjalnych użytkowników końcowych, publikacje w czasopismach naukowych, a także 
prezentację wyników projektów różnym gremiom i agencjom europejskim, związanym z 
tematyką bezpieczeństwa. 
3.2. Koordynacja współpracy między partnerami i użytkownikami końcowymi 

Projekt INDECT należy do grupy projektów typu IP (Integration Project). Ich specyfiką 
jest to że dotyczą stosunkowo szerokiego spektrum dyscyplin badawczych. Współpraca w 
takim interdyscyplinarnym środowisku stawia wykonawców przed wymaganiami natury nie 
tylko badawczej ale i organizacyjnej.  

W projekcie obok jednostek naukowo-badawczych oraz przedstawicieli przemysłu 
zaangażowani są partnerzy reprezentujący Policję. Z jednej strony daje to szansę na 
zapoznanie się z realnymi potrzebami i wymaganiami użytkowników końcowych oraz na to 
że wyniki będą mogły być przetestowane i wdrożone w rzeczywistych warunkach. Z drugiej 
strony stawia wyzwania związane ze wzajemnym zrozumieniem specyfiki i terminologii 
używanej przez badaczy i przez partnerów z Policji. Dla zapewnienia możliwie wysokiej 
efektywności w tej współpracy w większości spotkań grup roboczych projektu biorą udział 
przedstawiciele Policji. W celu uzyskania możliwie pełnych informacji na temat wymagań i 
oczekiwań użytkowników końcowych co do spodziewanych rezultatów projektu INDECT 
został opracowany dokument ze szczegółowymi pytaniami do osób bezpośrednio 
zaangażowanych w pracę operacyjną Policji. 

Ze względu na specyfikę projektu dużą wagę przywiązuje się do kwestii etycznych w 
samej realizacji projektu jak i w odniesieniu do spodziewanych rezultatów. Specjalnie w tym 
celu powołana została Rada Etyki w skład której wchodzą przedstawiciele Policji, środowisk 
akademickich i przemysłu. Rada Etyki ma za zadanie ścisłe wypełnianie zasad etycznych 
odnoszących się do zachowania poufności, ochrony danych, zapobieganiu podwójnemu 



wykorzystaniu opracowywanych narzędzi i algorytmów. Ma także czuwać nad 
zagwarantowaniem „świadomej zgody” osób biorących udział w eksperymentach 
realizowanych w ramach projektu. Rada Etyki będzie odpowiedzialna za zarządzanie i 
monitorowanie aspektów etycznych przez cały czas trwania projektu.  
4. Podsumowanie i plany dalszych badań 

W chwili składania artykułu, projekt INDECT znajdował się w piątym miesiącu jego 
realizacji. Do zakończenia projektu pozostało 55 miesięcy, a więc projekt INDECT znajduje 
się w bardzo wczesnym stadium. Zaraz po zakończeniu dwunastego miesiąca realizacji 
projektu (przypadającego na grudzień 2009), planowana jest recenzja (ang. review) projektu 
w Komisji Europejskiej w Brukseli. 
5. Podziękowania 

Zaprezentowana praca była wspierana przez Komisję Europejską, w ramach 
zintegrowanego projektu INDECT (Numer Grantu 218086). 
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