4 th SASMA Business Security
Conference
W dniach 25 i 26 października 2012 roku w Ożarowie Mazowieckim odbyła się czwarta już z
kolei międzynarodowa konferencja SASMA Business Security Conference. W tym roku,
ponad 100 uczestników, przedstawicieli branż, w których szczególną rolę odgrywa
bezpieczeństwo, debatowało pod wspólnym hasłem: Jak stawiać czoła niepożądanym
zjawiskom w biznesie? Podczas spotkania prelegenci – światowej klasy specjaliści od spraw
zarządzania bezpieczeństwem - zaprezentowali najnowsze rozwiązania w tej branży oraz
dyskutowali nad ich przyszłością w Polsce i na świecie.
Jak stawiać czoła niepożądanym zjawiskom w biznesie?
W dniach 25 - 26 października 2012 roku w Ożarowie Mazowieckim odbyła się czwarta
międzynarodowa konferencja SASMA Business Security Conference. W tym roku, ponad
100 uczestników, przedstawicieli branż, w których szczególną rolę odgrywa bezpieczeństwo,
debatowało pod wspólnym hasłem: Jak stawiać czoła niepożądanym zjawiskom w biznesie?
Podczas spotkania prelegenci - światowej klasy eksperci zarządzający bezpieczeństwem w
międzynarodowych korporacjach oraz niezależni konsultanci zaprezentowali najnowsze
rozwiązania w tej branży oraz dyskutowali nad ich przyszłością w Polsce i na świecie. Biuro
Ochrony Rządu objęło to wydarzenie patronatem honorowym. Do wspólnej dyskusji
zaproiliśmy przedstawicieli branży bezpieczeństwa i ochrony, przedstawicieli branży
produkcyjnej, logistycznej, finansowej, IT i wielu innych, w których zagadnienia
bezpieczeństwa odgrywają istotną rolę dla funkcjonowania biznesu.
Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Marka Johnsona na temat rozwoju portali
społecznościowych w internecie oraz związanego z tym bezpieczeństwa osobistego i
korporacyjnego. Następnie Glenn Schoen (G4S), autorytet w dziedzinie międzynarodowego
terroryzmu przedstawił zagrożenia terrorystyczne dla Europy w perspektywie nadchodzących
lat, podczas gdy Bartosz Tomaszewski (Baker & McKenzie) specjalista w zakresie prawa
własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych zwracał uwagę na czynniki
decydujące o popełnianiu przestępstw związanych z naruszeniem danych osobowych. Cykl
prelekcji na temat bezpieczeństwa korporacyjnego rozpoczął dr Peter Speight (Securitas) –
autor książki „Why security fails?” z prezentacją pokazującą do jakich zagrożeń mogą
doprowadzić zaniedbania w dziedzinie bezpieczeństwa. Podobną tematykę rozwijał Christian
Sachgau z firmy Deutsche Telekom, wskazując jak ważną rolę odgrywa dobrze
skonfigurowany system bezpieczeństwa w branży Hi-tech oraz David Rubens omawiający
studia przypadku z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto Bernhard Maier przedstawiał
nam techniki oparte na wykorzystaniu podstępów w celu uzyskania pożądanych informacji na
temat prowadzonych dochodzeń, a Risto Haataja na przykładzie Ukrainy opowiadał o
zarządzaniu ryzykiem w Europie Wschodniej.
Gościem specjalnym konferencji był Eduard Emde (ASIS International) - prezydent
największej na świecie organizacji zrzeszającej ekspertów ds. bezpieczeństwa, z którym
świętowaliśmy utworzenie ASIS Polish Chapter. Z tej organizacji mieliśmy zaszczyt gościć
również Alex Whyte, która mówiła o roli kobiet w biznesie security, a która na co dzień
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przewodzi grupie dedykowanej kobietom - ASIS Women in Security (WIS). Spośród polskich
prelegentów mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Dariusza Deptały o zagrożeniach
terrorystycznych oraz wystąpienia Edyty Plichty i policjanta – Adama Grajewskiego, którzy
poruszali temat bezpieczeństwa dziedzictwa narodowego.
O prezentacji prof. Martina Gilla ukazującej problematykę bezpieczeństwa w biznesie od
strony przestępców możemy śmiało powiedzieć, że była swoistym podsumowaniem dla
wszystkich wystąpień. Profesor Gill, od wielu lat badający sposób myślenia przestępców i
motywy popełniania przestępstw, z niezwykłą prostotą i dowcipem obnażał słabe punkty
systemów bezpieczeństwa wykorzystywane przez przestępców.
Płynąca z tego wystąpienia puenta jest bardzo prosta – to okazja czyni złodzieja, ludzie sami z
siebie są uczciwi, a wiele osób „zeszło na złą drogę”, ponieważ nadarzyła się ku temu okazja.
Z tego stwierdzenia płynie bardzo prosty wniosek dla wszystkich stojących na straży
bezpieczeństwa. Bądźmy świadomi zagrożeń, uszczelniajmy system bezpieczeństwa,
wymieniajmy się doświadczeniami, przestrzegajmy procedur, które sami stworzyliśmy tak, by
nie ułatwiać przestępcom pracy. Jeśli sami zmaksymalizujemy wysiłki i wyeliminujemy
rażące zaniedbania, to do większości przestępstw nigdy nie dojdzie. Najczęściej to od nas
samych, a nie od okoliczności zewnętrznych zależy w jakim stopniu ochronimy powierzone
nam aktywa.
Poza zróżnicowanymi wystąpieniami, dla najbardziej chłonnych wiedzy, przygotowaliśmy
drugą salę, gdzie nasi wystawcy prezentowali najnowszej generacji sprzęt służący do
monitoringu (prezentacja sprzętu firmy NEDAP, Juwentus, TASC, Segway i Robokopter).
Dodatkowo, o zastosowaniu systemu AEOS mogliśmy posłuchać podczas wystąpienia Josa
van Nederpelt z firmy NEDAP. Na zakończenie pierwszego dnia Artur Książek z firmy
Robokopter przygotował dla nas pokazowy lot Robokoptera, dzięki czemu mieliśmy okazję
podziwiać to urządzenie w akcji.
Ponadto, wraz z Fundacją Byłych Funkcjonariuszy BOR licytowaliśmy piłkę siatkową, którą
nasza reprezentacja wygrała w lipcu 2012 r. Ligę Światową w Sofii. Piłkę, wraz z autografami
polskich siatkarzy, za cenę 2000 zł wylicytował prezydent ASIS International - Eduard Emde.
Środki z licytacji wspomogą znajdujące się w trudnej sytuacji rodziny żołnierzy i oficerów
Biura Ochrony Rządu.
To już czwarta konferencja organizowana przez naszą firmę i jak co roku przyświecała nam
idea, by łączyć różnorodne zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa biznesu, odkrywać
najnowsze trendy, czerpać z wiedzy i doświadczenia ekspertów zagranicznych, wymieniać się
poglądami i bogactwem doświadczeń.
Konferencja spotkała się z pozytywnym odbiorem i dużym zainteresowaniem, ze strony
uczestników jak i prelegentów. Całość spotkania transmitowana była także on-line, co dawało
możliwość wysłuchania prelekcji również tym osobom, które nie mogły bezpośrednio
uczestniczyć w wydarzeniu. Po raz kolejny mieliśmy okazję podzielić się z innymi wiedzą w
zakresie tego, co potrafimy najlepiej. Dwa dni konferencji stały się dla wszystkich inspiracją,
kopalnią wiedzy oraz wniosków, które czas teraz przełożyć na efekty.
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Agendę spotkania wraz z biografiami prelegentów znajdziesz tutaj
Prezentacje wygłoszone podczas konferencji dostępne są tutaj
Dziękujemy za udział w tym niezwykłym wydarzeniu wszystkim prelegentom, sponsorom,
dziennikarzom i gościom. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli takich firm i
organizacji jak:
G4S (Wielka Brytania)
BM Investigations (Austria)
Perpetuity Research & Consultancy International (Wielka Brytania)
The Risk Management Group (Wielka Brytania)
ASIS INTERNATIONAL
BMKISS Europe (Holandia)
SSR (Wielka Brytania)
Johnson Matthey (Wielka Brytania)
David Rubens Associates (Wielka Brytania)
Policja
Temi Group (Finlandia, Ukraina)
Deutsche Telekom (Niemcy)
Securitas (Wielka Brytania)
Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.
Nedap (Holandia)
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
PL 2012
Dell
Vis probandi (Republika Czeska)
Fundacja Byłych Funkcjonariuszy BOR
BOR
Straż Miejska m.st. Warszawy
Robokopter
ABW
Politechnika Rzeszowska
AON
Imperial Tobacco
Schrack Seconed
Security Plus+
Juwentus
Servo
Dussmann
American School of Warsaw
EKO-TEST
Gefco
Sodexo
Niemczyk i Wspólnicy Interguard Sp. z o.o.
Japan Tobacco International
BAT
UPS
Avon
McDonald's
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Technicolor
Raiffeisen Bank
KGHM
Polska Telefonia Cyfrowa
Nestle
Cardco
Apo Art
Bank Zachodni WBK
Konslanet
Bank Handlowy w Warszawie
ICS Polska
Sanofi
Mark2 Corporation
Auchan
Control Risks (Niemcy)
AD INFO Bazy Danych
Robokopter
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