6th Business Security Conference –
Change Your Business Perspectives
W dniach 20-21 listopada 2014 r. w Warszawie w hotelu Lord 4* odbyła się „6th Business
Security Conference” – największe wydarzenie w branży bezpieczeństwa biznesu w Europie
Środkowo-Wschodniej organizowanej co roku przez firmę Sasma. W tym roku do zmiany
perspektywy postrzegania zagadnień związanych z bezpieczeństwem biznesu zachęcaliśmy
Państwa hasłem „Change Your Business Perspectives”, wskazując na to, że w dzisiejszym
świecie w kontekście potencjalnych zagrożeń typu szpiegostwo korporacyjne, próby
zniszczenia wizerunku firmy i marki produktu, przemyt czy cyberataki, myślenie o
bezpieczeństwie staje się koniecznością. Na naszej konferencji wystąpili szefowie działów
bezpieczeństwa największych światowych koncernów oraz przedstawiciele instytucji
rządowych.
Wśród prelegentów miesiliśmy zaszczyt gościć:
















Don Randall – CISO, Bank of England,
Audrius Šapola – Regionalny Dyrektor Działu Bezpieczeństwa, SEB Bank,
Bartosz Matysiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa, Narodowy
Bank Polski,
Peter Davies - Dyrektor Generalny CEOP,
Marc Thienpont – Dyrektor Zarządzający oraz Partner, Robrechts & Thienpont,
Bernard Galea – CSO, FM Logistic,
Werner Cooreman – Szef do Spraw Bezpieczeństwa w DHL Express w Europie,
Sebastian Michalkiewicz – Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Ochrony, PPL,
Marian Ślimak – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych, Polskie
Koleje Państwowe S.A.,
Jerzy Wysocki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych,
Marek Janke – wiceprezes Zarządu PZP „Ochrona”,
Bill Butler – Szef Urzędu Bezpieczeństwa [Security Industry Authority (SIA)],
Michail Russo – Ekspert ds. Bezpieczeństwa, były Kapitan w Armii Ukraińskiej,
Moszyński Krzysztof – Dyrektor ds. Rozwiązań Systemowych, Konsalnet,
Marek Kowalski – Ekspert Konfederacji Lewiatan.

17 niezwykłych, edukacyjnych sesji poruszających tematykę począwszy od znaczenie
bezpieczeństwa fizycznego, technicznego oraz cybernetycznego przechodząc do ogólnego
przeglądu informacyjnego o rynku ochrony oraz bezpieczeństwie firmy zostało
zaprezentowane przez najlepszych praktyków, którzy zechcieli podzielić się, a także zachęcić
do zdobywania nowej wiedzy w ramach bezpieczeństwa biznesu. Zostały przedstawione
szczegółowe i praktyczne wskazówki, jak budować innowacyjne strategie oraz jak
projektować, rozwijać i planować swój rozwój, aby odnieść sukces w branży bezpieczeństwa
w czasach panującej niepewności. Tematy poszczególnych wykładów zostały dobrane w taki
sposób, by inspirować i zachęcać do wprowadzania innowacji w biznesie, prowadzić do
rozwoju całej organizacji, a z drugiej strony, aby pokazać prawdziwe zagrożenia dla
bezpieczeństwa, które odgrywa kluczową rolę dla każdej firmy i jej ciągłości działania.
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Uczestnicy tegorocznej konferencji mieli również niepowtarzalną szansę na uczestnictwo w
profesjonalnym kursie wykrywania i zwalczania oszustw finansowych, prowadzonym przez
Nigela Iyera. Podczas tej specjalnej, praktycznej sesji dla SASMA Europe Nigel Iyer nauczył
każdego jak odkrywać oszustwa i korupcję jeszcze zanim pojawią się jakiekolwiek
podejrzenia. Wykorzystując studia przypadku, prawdziwe transakcje, dokumenty i
scenariusze uczestnicy dowiedzieli się jak odnajdywać sygnały ostrzegawcze przed korupcją i
oszustwami przy pomocy analizy, interpretacji i siły dedukcji. Kurs zakończył się
przyznaniem certyfikatu ukończenia kursu „The Fraud Detective” sygnowany przez firmy
SASMA/SEPTIA o wartości 2 punktów CPE.
Ponad to, każdy uczestnik w powitalnym pakiecie otrzymał od nas w prezencie egzemplarz
najnowszej publikacji SASMA noszącej tytuł „Bezpieczeństwo biznesu w XXI wieku”jedynej takiej książki na rynku polskim. Wyjątkową okazją było poznanie współautorów
książki.
W ramach atrakcji, dzięki naszemu sponsorowi SKODA – Bohemia Motors uczestnicy mieli
szanse wygrać weekend z dowolnie wybranym modelem samochodu SKODA. Wieczorem,
po pierwszym dniu pełnym wrażeń, wszyscy uczestnicy konferencji zostali zaproszeniu na
wyjątkową i niepowtarzalną kolacje wieczorną, by korzystając z gościnności SASMA w
cieniu klimatycznej restauracji Kamanda Lwowska, zlokalizowanej w sercu tętniącego
wieczornym życiem starego miasta móc zrelaksować oraz cieszyć się staropolskimi smakami
kuchni oraz możliwościami nawiązania obiecujących kontaktów biznesowych z takich krajów
jak: Polska, Rosja, Litwa, Czechy, Słowacja, Ukraina, Anglia, Francja, Niemcy, Finlandia
oraz Holandia.
Jesteśmy dumni, iż konferencja z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę nowych
uczestników z kraju i zagranicy ciesząc się dużym zainteresowaniem oraz dając tym samym
możliwość do zwiększenia świadomości o użyteczności bezpieczeństwa biznesu i zagadnień z
nim związanych.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim naszym prelegentom, gościom oraz
uczestnikom konferencji za osobistego udziału oraz znaczący wkład do świetności
konferencji BSC 2014. Dziękujemy również naszemu tegorocznemu współorganizatorowi
konferencji firmie Impel Security Polska oraz wszystkim naszym partnerom i sponsorom.
Gorąco zapraszamy wszystkich już na kolejną edycję Security Business Conference, jesienią
2015 roku.
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Więcej informacji odnośnie 7th Business Security Conference już wkrótce!
Poniżej zamieszczamy udostępnione przez tegorocznych prelegentów prezentacje z
wystąpień:






















Don Randal, CISO, Bank of England / Keynote speaker, Znaczenie bezpieczeństwa
fizycznego, technicznego oraz cybernetycznego w przyszłości, (dostępna angielska
wersja oryginalna: Measuring the future value of Security- Physical, Technical &
Cyber to ensure boardroom engagement)
Peter Davies, CEOP, Czarny Internet – wybawca wolności słowa czy plac zabaw dla
światka przestępczego?, (dostępna angielska wersja oryginalna: The Dark Web – the
saviour of free expression or a criminal playground?)
Nigel Iyer, Partner Septia Group/Założyciel „The Theatre of Corruption”, prezentacja
z kursu wykrywania i zwalczania oszustw finansowych (dostępna angielska wersja
oryginalna)
Marc Thienpont, Robrechts & Thienpont, Pragmatyczne podejście do zarządzania
ryzykiem? Tak, to możliwe!, (dostępna angielska wersja oryginalna: A pragmatic way
of managing security risks? Yes, it can!)
Bernard Galea, FM Logistic, Kierownictwo działów bezpieczeństwa liderami biznesu
(Kluczowe wskaźniki efektywności [KPI] oraz wskaźniki rentowności [ROI] na użytek
CSO [Chief Security Officer]), (dostępna angielska wersja oryginalna: Security
executives as business leaders (Kpi and ROI for CSO))
Audrius Šapola, SEB Bank, Niewidzialny wróg: oszustwa i fałszerstwa w finansach,
(dostępna angielska wersja oryginalna: The Invisible Enemy: Countering Fraud and
Corruption in the Financial)
Krzysztof Moszyński, Konsalnet, Silne i słabe strony rynku ochrony w Polsce
Rafał Twardowski, Impel Security (w zastępstwie: Marcin Sawicki, Impel Security),
Bezpieczeństwo firmy w studium przypadku
Marek Janke, PZP „Ochrona”, Ogólny przegląd informacji o rynku ochrony w Polsce
Jerzy Wysocki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych,
Pozacenowe kryteria oceny ofert w usługach ochrony
Marian Ślimak, Polskie Koleje Państwowe S.A., Rola agencji ochrony w systemie
bezpieczeństwa firmy o znaczeniu strategicznym dla Kraju
Sebastian Michalkiewicz, PPL, Rozwój bezpieczeństwa portów lotniczych
Werner Cooreman, DHL Express, Zarządzanie bezpieczeństwem w XXI
wieku, (dostępna angielska wersja oryginalna: Taking Security Management into the
21st Century)
Michail Russo – Ekspert ds. Bezpieczeństwa, były Kapitan w Armii Ukraińskiej,
Ogólna sytuacja dot. bezpieczeństwa biznesu w świetle ostatnich wydarzeń na
Ukrainie, (dostępna angielska wersja oryginalna: Business security overview)

Pełna fotorelacja z 6th Business Security Conference, 20-21.11.2014, Warszawa dostępna na
naszym kanale YouTube.
Zachęcamy Państwa do udziału w kolejnej edycji tego niezwykłego wydarzenia.
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