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• dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC, Prorektor ds. rozwoju strategicznego
• prof. dr hab. Joanna Cygler, SGH
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• Piotr Caliński, kierownik Pracowni Badania Ryzyk Gospodarczych CBnRSiG CC.

PROWADZĄCY –  DR MAGDALENA EL GHAMARI I GRZEGORZ CIEŚLAK 

PROGRAM

10:00 - Powitanie: prof. dr hab. Stanisław Mocek, Rektor CC
  Wprowadzenie: dr Agnieszka Bukowska, Dyrektor CBnRSiG - Trzy lata CBnRSiG.

10:30 - Piotr Caliński – Czas niepokoju; od FCPA, poprzez SOX, ABA, SAPIN II, 
  projekty UoJŻP/UOPZ, do Dyrektywy UE z 7.X.2019 r.

11:00 - Olga Dyczkowska-Uss – Ewolucja funkcji audytu wewnętrznego w kontekście  
 wymagań dla bezpieczeństwa biznesowego przedsiębiorstwa.

11:30 - Prof. dr hab. Alojzy Nowak – Aktywa toksyczne zagrożeniem dla płynności systemu  
 finansowego.

12:00 - 12:30 - PRERWA KAWOWA, NETWORKING

12:30 - Czesław Sadkowski - Nowoczesny system compliance – wszechstronne zarządzanie  
 ryzykiem w organizacji.

13:00 - Grzegorz Cieślak – Epoka obywatelskich działań antyterrorystycznych – zobowiązania  
 prawne, prawa obywatelskie, prywatność, zagrożenia, manipulacje i nadużycia.

13:30 - Marcin Cabak - Systemy certyfikacji kompetencji z obszaru cyberbezpieczeństwa.

14:00 - Podsumowanie Konferencji - Piotr Caliński

Konferencja: 

„Rok 1984, rok 2084 - perspektywy bezpieczeństwa biznesowego”

Organizator:



 BIO PRELEGENTÓW

dr Agnieszka Bukowska – Socjolog, pedagog, terapeuta, wykładowca akademicki, szkoleniowiec.  
Specjalizuje się w inżynierii społecznej, socjologii bezpieczeństwa oraz socjologii religii. Bada mechanizmy 
socjotechniczne w życiu społecznym, polityce, biznesie, religii, a także w działalności przestępczej. 
 
Analizuje sposoby wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu  
do chronionych zasobów informacyjnych organizacji, jak też doradza w zwalczaniu innych zagrożeń bez-
pieczeństwa biznesu, z uwzględnieniem wrogich działań konkurencji, pospolitej przestępczości oraz nie-
lojalności pracowników. Zajmuje się badaniami nad procesami związanymi z bezpieczeństwem w kontek-
ście radykalizacji religijnej, a także procesami radykalizacji w obszarze nowych form duchowości (również 
pozareligijnej). W kręgu jej zainteresowań znajdują się patologie i dysfunkcje przywództwa politycznego, 
korporacyjnego, ruchów i innych form organizacji życia społecznego. 

Prowadzi zajęcia ze studentami wszystkich poziomów studiów. Jest dyrektorem Centrum Badań nad  
Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

Olga Dyczkowska-Uss – Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego  
– magister ekonomii, specjalizacja „Wiedza ukryta w przedsiębiorstwie” w Katedrze Badań i Cybernetyki 
Operacyjnej, doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów.  
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym i kontroli, zarządzaniu ryzykiem, a także 
audycie procesowym systemów zarządzania opartych o normy ISO (były certyfikowany audytor wewnętrz-
ny i ekspert techniczny). 

Specjalizuje się w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesowego przedsiębior-
stwa m.in. w audycie wewnętrznym i śledczym, zarządzaniu ryzykiem (w tym ryzykiem nadużyć)  
oraz projektowaniu i wdrażaniu systemów przeciwdziałania nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, 
a także prowadzeniu złożonych projektów doradczych w tych obszarach. Dyrektor audytu wewnętrzne-
go w europejskiej grupie kapitałowej (przemysł drzewny). Doświadczenie zawodowe w przemyśle ciężkim 
(hutnictwo), energetyce, telekomunikacji, metrologii, branży wydawniczej i motoryzacyjnej, w przedsiębior-
stwach prywatnych i korporacjach międzynarodowych, w administracji państwowej i w strukturach woj-
skowych. Ekspert CBnRSiG Collegium Civitas, doświadczony trener, wykładowca studiów podyplomowych 
z zakresu audytu, audytu śledczego i zarządzania ryzykiem m.in. w Collegium Civitas. Współautor publikacji 
„Analiza śledcza w procesie kontroli”.

Marcin Cabak - były funkcjonariusz służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wieloletnim  
doświadczeniem w kierowaniu komórkami organizacyjnymi z obszaru ICT. Obecnie zajmuje się wsparciem 
biznesu w zarządzaniu, due diligence, stosowaniu zaawansowanych technologii, wywiadzie gospodarczym, 
informatyce śledczej i cyberbezpieczeństwie. 

Doradca w Polskim Towarzystwie Informatycznym (PTI). Biegły sądowy w zakresie informatyki i systemów 
teleinformatycznych.
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Piotr Caliński – prawnik, UAM. Kierownik Pracowni Badań nad Ryzykami Gospodarczymi CBnRSiG  
Collegium Civitas. PRINCE2 Foundation.

Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństwa wewnętrznego służby kryminalnej, przestępczości gospo-
darczej i dochodzeniowej, zarządzania kryzysowego i antyterroryzmu, infrastruktury krytycznej oraz dorad-
ca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli zarządczej, ochrony 
informacji i danych osobowych, transparentności biznesu. Wykładowca akademicki i szkoleniowiec w tych 
obszarach.

W latach 1991-2006 Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w okresie 2001-2004 odpowie-
dzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komite-
tem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku  
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. W latach 2001 – 2006 przedstawiciel polskiej Policji w międzyna-
rodowych instytucjach, akademiach i organizacjach kadrowo-szkoleniowych: AEPC, MEPA CEPOL Autor 
Rządowego programu zapobiegania przestępczości samochodowej i ubezpieczeniowej. Wyróżniany pol-
skimi odznaczeniami; Kawaler Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej.

Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa gospodar-
czego i zarządzania podmiotami, firmami i organizacjami, zajmującymi się ochroną biznesową, w tym wy-
wiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także sferą bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony terytorialnej, 
obiektowej, osobowej oraz ochrony informacji.

Od 2009 roku zatrudniony w Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., gdzie stworzył, a następnie zarządzał, 
Biurem Audytu Wewnętrznego. W 2010 r. został Prezesem Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info,  
w Grupie Kapitałowej PSE S.A., z zadaniem przeprowadzenia jej inkorporacji. Od czerwca 2011 r. odpowie-
dzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE S.A., a następnie Koordynator 
Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE S.A.; w 2016r. stworzył nową strukturę Departamen-
tu Audytu i Bezpieczeństwa PSE SA. Od 2016 do czerwca 2018 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia eksper-
tów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji – ACFE Poland Chapter #183.

Grzegorz Cieślak – Ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad Ryzykami Spo-
łecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Wcześniej - członek rady programowej Centrum Badań nad 
Terroryzmem oraz Instytutu Analiz Informacji tej samej uczelni. Specjalista problematyki bliskowschodniej 
i Afryki północnej. Doradca ds. bezpieczeństwa w strategicznych obiektach infrastruktury krytycznej, trans-
portowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz samorządu. 

Doświadczony specjalista w zakresie wdrożeń implikacji Ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Autor 
projektów „(Nie)bezpieczna przesyłka”, „Strategia zabezpieczenia wielkopowierzchniowych obiektów ko-
mercyjnych”, „Tarcza”, „B.O.S.S.”, „BEHAV”, „Placówki edukacyjne w dobie zagrożeń terrorystycznych”, współ-
autor metody szkoleń w zakresie prewencji antyterrorystycznej „LIDER” oraz „A.L.E.R.T.”. Autor metody sza-
cowania ryzyka i oceny podatności dla obiektów administracji publicznej. Autor modelu zintegrowanego 
polityki bezpieczeństwa wraz modelem funkcjonalnym IT oraz koncepcji ochrony dla obiektów sieciowych. 
Konsultant/Współpracownik Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW (TPCoE).

Konferencja: 

„Rok 1984, rok 2084 - perspektywy bezpieczeństwa biznesowego”

Organizator:



Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie),  
a także studia w Stanach Zjednoczonych w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Cham-
paign. Jest też absolwentem bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter  
w Wielkiej Brytanii. 

W Antwerpii, na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA.  
W roku 1991 otrzymał nagrodę Rektora UW za pracę doktorską, a w 1996 został wyróżniony Nagrodą Mini-
stra Edukacji Narodowej za książkę „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju”. Obecnie Dziekan  
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012-2016 Prorektor UW ds. badań nauko-
wych i współpracy. Visiting profesor na kilkunastu światowych uczelniach. Wykłada we Francji, Wielkiej 
Brytanii (m.in University of Cambridge), USA, Rosji, Chinach i w Korei. Pełnił nadal pełni wiele funkcji do-
radczych. Jest członkiem kilku rad nadzorczych. Profesor A. Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz 
działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła „Teraz Polska”, Narodowej Rady Rozwoju przy Prezy-
dencie RP, Prezesem ogólnopolskiego Akademickiego Związku Sportowego, oraz Prezesem AZS Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Zasiada w wielu organizacjach naukowych i radach programowych czasopism (w tym 
zagranicznych).  

Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. W grudniu 2018 r., wraz z 22 wybitnymi ekono-
mistami z całego świata – wśród których jest 4 laureatów Nagrody Nobla, został członkiem Rady Naukowej 
Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej, na Uniwersytecie w Pekinie.

Czesław Sadkowski – Radca prawny, Partner zarządzający kancelarią, ukończył studia prawnicze  
na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 r. został wpisany na listę radców 
prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W roku 2004 ukończył studia podyplomowe  
z Prawa Europejskiego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, a w roku 2014  
studia podyplomowe LLM in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jako jeden z nielicznych specjalistów, wykorzystując znajomość prawa międzynarodowego, skutecznie  
reprezentuje przedsiębiorstwa w sporach rozstrzyganych przed Sądem I Instancji, przed Europejskim  
Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz przed Sądami w Rosji, Ukrainie oraz Mołdawii. Uczest-
niczył również w Parlamencie w pracach nad ustawą o Straży Ochrony Kolei. Przeprowadza wraz z Działem 
Prawa Handlowego i Podatkowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy wiele procesów restrukturyzacyjnych 
i prywatyzacyjnych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz o kapitale prywatnym w tym udaną jednej 
z największych hut w Polsce tj. Huty „Częstochowa” S.A.

Jako wykładowca w dużych firmach szkoleniowych na terenie całego kraju oraz w Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Opolu, prowadzi również działalność dydaktyczną z zagadnień  prawa gospodarczego, podat-
kowego, prawa pracy.
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