
 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. BEZPIECZEŃSTWO FIRM I 

INSTYTUCJI – NOWE WYZWANIA, która odbędzie się 17 listopada w Wyższej Szkole 

Bankowej w Chorzowie.  

 

Podczas konferencji znakomici eksperci, doświadczeni w praktycznej ochronie danych, 

podzielą się z Państwem swoją wiedzą. W dobie terroryzmu, cyberataków i innych zagrożeń 

niezwykle ważne stało się odpowiednie zabezpieczenie danych w firmach i instytucjach. To nie 

tylko wymóg czasów, ale i wchodzących w życie przepisów, które stawiają przez przedsiębiorcami 

oraz pracodawcami nowe wymagania.  

 

Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców, liderów organizacji gospodarczych, 

pracowników samorządów i wszelkiego rodzaju instytucji samorządowych (domów kultury, 

bibliotek, szkół) czyli podmiotów, które zobowiązane są do dostosowania się do nowych przepisów.    

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Termin zgłoszenia upływa 7 listopada.  

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mailowy: alicja.bartus@chorzow.wsb.pl 

 

dr Alicja Bartuś 

Dyrektorka Instytutu Naukowego Bezpieczeństwa  

 

mec. Joanna Rurańska-Krężel 

Kierowniczka Zakładu Dydaktycznego Prawa w Biznesie  

 

 

Konferencja „BEZPIECZEŃSTWO FIRM I INSTYTUCJI – NOWE WYZWANIA” 
 

Instytut Naukowy Bezpieczeństwa, Zakład Dydaktyczny Prawa w Biznesie WSB w Chorzowie 

ul. Sportowa 29 

17 listopada 2017 r. (piątek) 

 

PROGRAM KONFERENCJI 

8.00 – 9.00 rejestracja uczestników   

9.00 – 9.15 powitanie uczestników   

I sesja: PRZECIWDZIAŁANIE TERRORYZMOWI 

Moderacja:  Magdalena Bosek  

 

9.15 – 9.40 Artur Dubiel  

Terroryzm jako potencjalne czy realne zagrożenie w Polsce    

9.40 – 10.00  Artur Orman  

Obowiązki dla przedsiębiorców i instytucji w świetle Ustawy o działaniach antyterrorystycznych 

10.00 – 10.15 dyskusja 

10.15 – 10.45 przerwa kawowa                                    

mailto:alicja.bartus@chorzow.wsb.pl


II sesja: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A NOWE OBOWIĄZKI 

Moderacja: Łukasz Wawrowski  

 

10.45 – 11.10 Kazimierz Ślusarczyk  

Nowa rola Administratora Danych osobowych w świetle zmian przepisów prawa   

11.10 – 11.35 Jacek Zontek  

Obowiązki biznesu i instytucji w zakresie danych osobowych 

11.35 – 12.00 Andrzej Machowski  

Techniczne środki zabezpieczenia mienia w ochronie danych osobowych 

12.00 – 12.30 pytania  

 

12.30 – 13.00 przerwa kawowa  

 

III sesja: TECHNIKA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Moderacja: Alicja Bartuś  

 

13.00 – 13.25 Marcin Przondziono 

Loss prevention czyli zapobieganie powstawaniu strat - zaniedbany obszar bezpieczeństwa firmy  

i instytucji  

13.25 – 13.50 Maciej Palenik  

Zagrożenia związane z inwigilacją urządzeń mobilnych 

13.50 – 14.15 dyskusja 

 

14.15 poczęstunek 

 

 

PRELEGENCI  

Artur Dubiel, politolog, były żołnierz, funkcjonariusz i weteran. Obecnie asystent w Instytucie 

Naukowym Bezpieczeństwa WSB w Chorzowie, doktorant Akademii Sztuki Wojennej  

w Warszawie.  

 

dr Artur Orman, podinspektor. Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w 

Katowicach. 

 

Andrzej Machowski, biegły sądowy i rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony z zakresu ochrony 

osób i mienia i zarządzania bezpieczeństwem, manager ryzyka, dyrektor ds. kluczowych klientów 

w Beta Security System Sp. z o.o. Opole. 

 

Marcin Przondziono, politolog, specjalista w dziedzinie ochrony i zapobiegania stratom. Security 

Manager z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach. Zawodowo 

zajmował się bezpieczeństwem, zarówno obiektów przemysłowych, jak i handlowych. Obecnie 

Koordynator ds. Ochrony, Pełnomocnik Zarządu w Grupie Kapitałowej Wratislavia - Akwawit SA., 

Prezes Stowarzyszenia "In Armis" oraz KSS LOK "Silesia Tactical". 

 

Maciej Palenik, prezes DMF Serwis Sp. z o.o., specjalista do spraw bezpieczeństwa 

elektronicznego. Zawodowo zajmuje się zabezpieczaniem firm i instytucji przed inwigilacją przy 

pomocy elektronicznych urządzeń podsłuchowych. Projektuje i nadzoruje wdrożenia systemów 

antypodsłuchowych. Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnej z siedzibą 

w Katowicach. 

 

 

 



płk Kazimierz Ślusarczyk, prawnik; ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych, danych 

osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa; ekspert ds. bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, autor wielu 

audytów w firmach i urzędach w powyższym zakresie; prowadzi wykłady i szkolenia na kilku 

uczelniach, a także w wielu firmach i urzędach. 

 

Jacek Zontek, trener i audytor z 12-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie 

bezpieczeństwa informacji. Szkoli z zakresu Ochrony Danych Osobowych głównie 

Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Systemów Informatycznych, 

Pełnomocników ISO, pracowników Działu Kadr, Inspektorów bezpieczeństwa m.in. spółek 

fundacji, urzędów i szkół. Pełni funkcję zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w 

ponad 40 podmiotach w Polsce. 

 

MODERATORZY 

dr Alicja Bartuś, politolożka. Dyrektorka Instytutu Naukowego Bezpieczeństwa w WSB 

w Chorzowie. Specjalizuje się w porównywaniu mechanizmów zbrodni ludobójstwa oraz edukacją 

na rzecz praw człowieka. 

 

Magdalena Bosek, anglistka, politolożka. Kieruje Biurem Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

UM w Bytomiu. Zajmuję się edukacją unijną w zakresie aktywności obywatelskiej, migracji i 

bezpieczeństwa.  

 

dr Łukasz Wawrowski, politolog; prodziekan ds. Nauki w WSB w Chorzowie. Naukowo 

koncentruje się wokół kwestii płci w różnych aspektach życia społeczno-politycznego.  

 

 

Organizator konferencji: Instytut Naukowy Bezpieczeństwa WSB w Chorzowie we współpracy  

z Zakładem Dydaktycznym Prawa w Biznesie 

 

Patronat mediany: Europejski Instytut Bezpieczeństwa, Portalu Sztab.org  

 

 


