1 st SASMA Safety & Security
Conference
Od początku swego istnienia obserwujemy potrzebę rozmawiania na tematy business security
w Polsce, dlatego też w dniach 5-6 listopada 2009 r. zorganizowaliśmy międzynarodową
konferencję 1 st SASMA Safety & Security Conference poświęconą różnorodnej tematyce
bezpieczeństwa biznesu.Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie biznesu w Polsce w oparciu o
doświadczenia firm działających w Europie Zachodniej i krajach regionu CEE i
poruszaliśmy m.in takie tematy jak: zagrożenia terrorystyczne i bioterrrorystyczne,
bezpieczeństwo transportu, ryzyko podróżowania, bezpieczeństwo IT i wielu innych.
Mieliśmy zaszczyt gościć specjalistów z takich krajów jak: Rosja, Węgry, Bułgaria, Rumunia,
Niemcy, Czechy, Anglia, Irlandia, Izrael, USA, Holandia, Hiszpania.

Konferencja była adresowana do specjalistów i menadżerów odpowiedzialnych za losy firm
działających nie tylko w branży bezpieczeństwa i ochrony, ale również w branży logistycznej,
produkcyjnej, finansowej, IT i innych, czyli wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo operacji i
biznesu stanowi wartość nadrzędną.

Podczas dwudniowych wykładów poruszylismy wiele ciekawych tematów takich jak:
zagrożenia terrorystyczne i bioterrrorystyczne, bezpieczeństwo transportu, ryzyko
podróżowania, stan przygotowań RPA do Mistrzostw Piłki Nożnej, ryzyko prowadzenia
biznesu w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, plany BCP, bezpieczeństwo IT i
inne.

Na konferencji udało nam się zgromadzić prawie 100 osób, z czego jedna piąta gości to osoby
z zagranicy pochodzące z takich krajów jak: Rosja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Niemcy,
Czechy, Anglia, Irlandia, Izrael, USA, Holandia, Hiszpania. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele różnych firm począwszy od agencji ochrony, firm transportowologistycznych, firm produkcyjnych, poprzez międzynarodowe korporacje, instytucje
finansowe, porty lotnicze, szkoły ochrony, policję, dziennikarzy portali branżowych i wiele
innych.

Wszystkie prezentacje były bardzo ciekawe i różnorodne. Prawdziwą burzę pytań wywołała
prezentacja Itaya Gila na temat izraelskich metod zwalczania terroryzmu, większość gości
zaszokowały informacje przekazywane przez Annę Avraham na temat świadomości, a raczej
jej braku, w dziedzinie ochrony standardów żywności w Polsce i za granicą, a
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zaprezentowana przez Agnieszkę Charyton metodologia rekrutowania pracowników i
przeprowadzania oceny kandydatów pod kątem ich lojalności w stosunku do przyszłego
pracodawcy dla wielu była dużym zaskoczeniem.

Swoimi doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowych imprez sportowych
podzielił się Gerry O’Shea, który jest właścicielem agencji ochrony działającej min. w RPA, a
firma Hewitt zaprezentowała problematykę bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania w
obliczu katastrofy. Prelegenci z firmy LRQA, poza planami ciągłości działania, prezentowali
standardy bezpieczeństwa informacji oraz standardy bezpieczeństwa obowiązujące w
transporcie. Przedstawiciele z firmy Control Risks opowiadali o realiach politycznobiznesowych, z jakimi spotykają się firmy działające na rynkach Europy ŚrodkowoWschodniej, a firmy International SOS oraz Genzyme przytaczały wiele przykładów
obrazujących ryzyko podróżowania. W dziedzinie transportu i logistyki Marcel Saarloos,
członek zarządu organizacji TAPA EMEA oraz manager ds. bezpieczeństwa marki w firmie
HP, omawiał standardy związane z bezpieczeństwem transportu, natomiast Willem Duijf
opowiadał
o
rozwiązaniach
telematycznych
stosowanych
i rozpowszechnianych przez firmę GE.

W ramach dodatkowej atrakcji mieliśmy wystawę sprzętu marki Segway, podczas której
można było przetestować pojazdy, zdobyć cenne informacje na temat ich wykorzystania w
branży ochrony oraz poznać doświadczenia innych firm na co dzień ten sprzęt użytkujących.

Wszystkie prezentacje przedstawione podczas konferencji dostępne są na naszej stronie w
zakładce DOWNLOAD

Całemu wydarzeniu przewodził Sebastian Błażkiewicz, wiceprezes SASMA EUROPE, który
tak oto podsumowuje ten event: „SASMA EUROPE, jako pierwsza w Polsce, połączyła w
jedną spójną całość zagadnienia z różnych dziedzin bezpieczeństwa biznesu. Dwudniowa
konferencja była doskonałą okazją do spotkania się ekspertów z różnych dziedzin, do
przedyskutowania wielu ważnych dla Polski tematów. Podczas spotkania nie zabrakło czasu
na wspólną wymianę poglądów i doświadczeń, na poszerzanie kontaktów biznesowych i
nawiązywanie
współpracy
między
uczestnikami
konferencji.”
Potwierdzeniem tych słów wydają się być komentarze gości i prelegentów zasłyszane podczas
konferencji, świadczące o tym, że wiele osób uczestniczyło w tym wydarzeniu z wielkim
zaciekawieniem.
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SASMA EUROPE tym samym pokazała, że takie imprezy są dla nas wszystkich niezwykle
istotne, i że w naszym środowisku istnieje wyraźna potrzeba, aby omawiać różnorodne tematy
w gronie profesjonalistów posiadających prawdziwe doświadczenie i praktykę zawodową.
Naszym celem było stworzenie platformy do wymiany doświadczeń ekspertów zajmujących
się zagadnieniami bezpieczeństwa biznesu począwszy od problematyki zagrożeń
terrorystycznych, przez bezpieczeństwo systemów informacyjnych po bezpieczeństwo
transportu. Działaliśmy w myśl zasady, że w bezpieczeństwie nie liczy się
współzawodnictwo, tu można wygrać tylko współdziałając i współpracując z innymi, cały
czas ucząc się od siebie nawzajem. Jest to pierwsza konferencja o międzynarodowym
znaczeniu i miejmy nadzieję, że rozpocznie ona w Polsce tradycję spotkań, dzięki którym
będziemy w stanie pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie business security.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, prelegentom, sponsorom i dziennikarzom za
udział w konferencji. Na konferencję przyjechali przedstawiciele wielu rodzimych i
międzynarodowych firm działających w branży bezpieczeństwa i ochrony, w branży
logistycznej, produkcyjnej, finansowej, IT i innych.

Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli następujących firm:
Colgate-Palmolive
ADiO
ALFA GROUP
AVECO
AVON
RR DONELLY
BAT
BIZACME
Bremex
CARGOFORTE
CEMEX
CEMEX
CHARYTON
CITIBANK
CITY SECURITY
CONTROL RISKS
DELTA
ELITE SECURITY

FLEXTRONICS
G4S
GE
GENZYME
GGL SECURITY
GLAUBICZ GARWOLINSKA CONSULTANTS
GROMADA
GROTGUN
HEWITT
IBBC Group
IBM
International SOS
KOLPOLTER
KONSALNET
LOGESTA
LRQA
MICROSOFT
MONTAZ INSTALACJI ELEKTRONICZNYCH

MTS
NAVO
POLICJA
PORTY LOTNICZE
Procter&Gamble Gillete
PROTECT
SCHENKER
SECURITAS
SECURITY EXPERT
SECURITY PLUS
SERVO
SIODEMKA
SKORPION
SMURFIT KAPPA
TAPA EMEA / HP
TOBACCO
TULCON
WIN BOSMAN

Ponadto byli z nami redaktorzy z takich portali i gazet jak: Polska Izba
Ochrony, "TERRORYZM – Zagrożenia – Prewencja –
Przeciwdziałanie”, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności".
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