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 ʇ Bezpieczeństwo informacji w ujęciu systemowym- uwagi praktyczne

 ʇ Jak rozpoznać kłamstwo podczas wywiadu 

 ʇ „Przekręt kołem się toczy” – analiza przypadku

 ʇ Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – wyzwania i zagrożenia

 ʇ Korupcja jako zagrożenie w sektorze prywatnym

PRELEGENCI: 
mBank S.A.,  Mariola Wołoszyn-Oficer Policji w stanie spoczynku,  
Ppłk rez. dr inż. Tomasz Białek - emerytowany oficer wojskowych jednostek 
specjalnych, Biura Ochrony Rządu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
PINKERTON, Oficer Policji, ekspert w zakresie zapobiegania i zwalczania 
przestępstw korupcyjnych.
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Email: info@goldensolutions.com.pl

rejestracja, poranna kawa

Bezpieczeństwo informacji w ujęciu systemowym- uwagi praktyczne
Ppłk rez. dr inż. Tomasz Białek - emerytowany oficer wojskowych jednostek specjalnych, Biura Ochrony 
Rządu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 ● Relacja audyt - kontrola - nadzór
 ● Analiza zagrożeń dla informacji
 ● Formy i metody pozyskiwanie/utraty informacji
 ● Rozpoznanie osobowe
 ● Szkolenie
 ● Wyjaśnianie zdarzeń
 ● Procedury reagowania
 ● Ochrona informacji i danych

przerwa kawowa

Jak rozpoznać kłamstwo podczas wywiadu 
Mariola Wołoszyn - Oficer policji w stanie spoczynku,profiler

przerwa kawowa

 „Przekręt kołem się toczy” – analiza przypadku
Mariusz Kłusek - Wice-Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Detalicznym, mBank S.A.

 ● Znaczenie skutecznego procesu kontroli i weryfikacji pośredników - KYI
 ● Praktyczny wymiar realizowania zasad KYC

lunch

 Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – wyzwania i zagrożenia -prelekcja w duecie
 Joanna Pacześniak - Audytor śledczy i wewnętrzny , Pinkerton
Marek Wolski - Senior Consultant, Pinkerton

przerwa kawowa

Korupcja jako zagrożenie w sektorze prywatnym.
Ewa Maszer - oficer Policji, ekspert w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw korupcyjnych.

planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów
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Mariola Wołoszyn - Oficer policji w stanie spoczynku,profiler
Oficer Policji w stanie spoczynku (od 2013r.).Psycholog, ekspert w zakresie psychologii kryminalnej i śledczej. Absolwentka UMCS 
(studia psychologiczne) w Lublinie i Wyższej Szkoły Policji (oficerskie studium podyplomowe) w Szczytnie. Posiada ponad 30-letnie 
doświadczenie zawodowe, w tym ponad
15 lat wykonywała zadania policyjnego psychologa. Jej ostatnie 13 lat służby to aplikowanie psychologicznej wiedzy do zadań 
realizowanych w polskiej Policji. Była konsultantem policyjnych negocjatorów. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich 
oraz zagranicznych specjalistów, m.in. z Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, 
Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA (FBI), Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, profilowania 
nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i lingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji 
kryzysowej, dysfunkcji w środowisku pracy, diagnozy kandydatów do pracy oraz oceny kompetencji osób zatrudnionych. Zajmuje się 
opracowywaniem taktyki prowadzenia rozmów, wywiadów i przesłuchań. Realizuje zadania z zakresu diagnozy, opiniowania, konsultacji 
i poradnictwa psychologicznego oraz udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych.
Jest członkiem Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS), Association of Certified Fraud Examiners (członek zarządu 
ACFE Poland Chapter # 183), Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Praw Człowieka 
HFPC, Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem, Oddział w Krasnymstawie, Women in International Security Poland Fundacji  
im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie.

Ppłk rez. dr inż. Tomasz Białek - emerytowany oficer wojskowych jednostek specjalnych, Biura Ochrony Rządu i Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego.
Emerytowany oficer wojskowych jednostek specjalnych, Biura Ochrony Rządu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Były dyrektor 
Zarządu Profilaktyki Ochronnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego BOR oraz Departamentu Ochrony CBA. Realizował zadania także  
w wielu krajach poza granicami Polski, między innymi w Iraku i Afganistanie. Ekspert z zakresu systemów bezpieczeństwa i audytor, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji oraz osób i obiektów o podwyższonym poziomie zagrożenia. 
Ukończył studia w zakresu zarządzania, politologii, bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego oraz dyplomacji w Polsce, jak 
też w ramach programów stypendialnych w USA i w Izraelu. Doktorat obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca akademicki 
specjalizujący się w socjologii bezpieczeństwa. Autor publikacji naukowych i specjalistycznych, między innymi książki „Terroryzm-
manipulacja strachem”.

Marek Wolski - Senior Consultant, Pinkerton
Marek był wieloletnim funkcjonariuszem Policji oraz służb specjalnych, gdzie zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych 
w wydziałach dochodzeniowo – śledczych oraz operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej, a zwłaszcza 
gospodarczej. Realizował także zadania w ramach postępowań kontrolnych obejmujących
badanie procesów gospodarczych w podmiotach prywatnych jak i administracji państwowej na płaszczyźnie zjawiska korupcji. Posiada 
doświadczenie związane z przygotowywaniem procesu szkolenia oraz realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu prawa oraz problematyki 
antykorupcyjnej dla funkcjonariuszy służb mundurowych i podmiotów prywatnych .Aktualnie, na stanowisku Senior Consultanta  
w IBBC Group, specjalizuje się w tematach zwalczania nadużyć wewnętrznych, korupcji menadżerskiej, kradzieży pracowniczych oraz 
wsparcia procesowego.

Joanna Pacześniak - Audytor śledczy i wewnętrzny, Pinkerton
Jest audytorem wewnętrznym, śledczym oraz koordynatorem złożonych projektów audytorskich. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie 
zawodowe w dziedzinie zarządzania projektami, audytu wewnętrznego i audytu śledczego. Joanna prowadziła i nadzorowała liczne 
projekty w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć, kontroli, wykrywania oszustw wewnątrzfirmowych, optymalizacji procesów 
biznesowych w kierunku doskonalenia mechanizmów zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz niwelowania negatywnych skutków 
ryzyka.

Mariusz Kłusek – Wice-Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Detalicznym. mBank S.A.
Absolwent Wydziału Prawa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Menadżer z 15-letnim doświadczeniem w obszarach Zarządzania 
Ryzykiem Nadużyć i Kontroli. W czasie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za kluczowe dla bezpieczeństwa banku procesy 
i systemy w takich instytucjach jak: GE Money Bank S.A., Citi Handlowy, Bank PEKAO S.A. Wieloletni praktyk w zakresie budowania  
i realizacji polityk bezpieczeństwa i tworzenia struktur organizacyjnych. Lider wielu projektów w obszarach „Fraud Risk Management” 
zarówno na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych.  Od 7 lat odpowiedzialny m.in. za Obszar Kontroli i Przeciwdziałania Nadużyciom 
w mBank S.A.

Ewa maszer - oficer Policji, ekspert w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw korupcyjnych.
Absolwentka studium oficerskiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz  specjalistycznych szkoleń z zakresu zwalczania i ujawniania 
przestępczości gospodarczej, taktyki i techniki przesłuchań metodą FBI. 
Od 2007 r.  prowadzi szkolenia z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, przeciwdziałania i ujawniania korupcji, fałszerstw dokumentów, 
prania pieniędzy, metod i technik wykorzystywanych w czynnościach wykrywczych. Uczestnikami szkoleń są przedstawiciele podmiotów 
administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów prywatnych. Jest wykładowcą uczelni – Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu, 
Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie, Vistula w Warszawie, SKWP w Poznaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Prelegent Międzynarodowych Kongresów Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji.


