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Szanowni Państwo!
Zapraszamy na wyjątkowy
i bardzo ważny dla polskiej przedsiębiorczości

Kongres Bezpieczeństwa Biznesu,
wychodzący naprzeciw współczesnym zagrożeniom
i wyzwaniom bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju.
Bezpieczeństwo biznesu jest naszą wspólną, polską sprawą,
a organizatorzy Kongresu:

Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej
oraz

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
wspierają polskich przedsiębiorców.
Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego.
Pomożemy przedsiębiorcom określić stan bezpieczeństwa w firmie, przedstawimy rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu ochrony osób, mienia
i procesów biznesowych oraz zwiększenia ich efektywności.
Zwrócimy uwagę na krajowe i międzynarodowe zagrożenia szpiegostwa gospodarczego, cyberbezpieczeństwo, włamania, napady, wymuszenia, wycieki
informacji oraz nierzetelnych kontrahentów, nieuczciwych pracowników, popełnianych oszustw, kradzieży itp.
Na obrady zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych i praktyków,
którzy na co dzień zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa biznesowego.
Przedsiębiorco! Twój biznes i Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie.
Tadeusz Koczkowski
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego

Dodatkowe informacje o Kongresie na stronie
kongresbezpieczenstwabiznesu.swbn.pl

Bezpieczeństwo gospodarcze państwa.
Zależności i powiązania unijne oraz światowe.
Wrogie rynkowe działania podmiotów zagranicznych
na niekorzyść polskich przedsiębiorców.
Czy polski przedsiębiorca jest bezpieczny?
Krajowy system bezpieczeństwa gospodarczego.
Bezpieczeństwo biznesu w gospodarce rynkowej opartej na wiedzy
i społeczeństwie informacyjnym.
RODO – jaki ma wpływ na funkcjonowanie biznesu, wstępna ocena
i stan prawny.
Informacje prawnie chronione w tym szczególnie tajemnica
przedsiębiorstwa, giełdowa i handlowa oraz informacje niejawne.
Organizacja spotkań biznesowych.
Wybór lokalu / pomieszczenia, podsłuchy i odsłuchy, podglądy, telefony
komórkowe, dyktafony, kamery itp.
Bezpieczeństwo osobowe na kluczowych i kierowniczych stanowiskach.
Sprawdzenia przed zatrudnieniem, okresowe kontrole, sprawdzanie lojalności
i podatności na ujawnianie informacji, zastosowanie wariografu, szkolenia.
Bezpośrednie zagrożenia firmy.
Oszustwa gospodarcze, kradzieże, szpiegostwo gospodarcze, przekupstwa
pracowników, włamania, napady, wymuszenia.
Praktyczne rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu
bezpieczeństwa osób, mienia i procesów biznesowych.
Technologie jutra bezpieczeństwa biznesu.
Sztuczna inteligencja i jej rosnący potencjał gospodarczy.
Modelowe zadania i działania osób / komórek organizacyjnych
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie.
Integracja systemów bezpieczeństwa.
Analiza zagrożeń, szacowanie / zarządzanie ryzykiem,
znaczenie ciągłości działania.
Krajowy system cyberbezpieczeństwa i jego wiodąca rola
dla bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju.
Progi i bariery utrudniające przedsiębiorcom wdrożenie
procedur bezpieczeństwa.
Debata ekspertów i przedsiębiorców.
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Tematyka Kongresu

Informacje organizacyjne

1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników w dniu 27.03.2019 r. do godz. 12.00,
zakończenie w dniu 28.03.2019 r. ok. godz. 15.00.
2. Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi od osoby:
• 1700 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym,
• 1500 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie.
Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych
są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

3. Preferencyjne zniżki:
• członkowie KIG, SWBN i KSOIN - 5%,
• uczestnicy szkoleń z 2018 i 2019 r. - 5%,
• uczestnictwo 2 osób z jednej firmy - 5%,
• uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy - 10%.
Zniżki nie sumują się.
4. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego
na stronie kongresbezpieczenstwabiznesu.swbn.pl.
5. Należność za udział w Kongresie prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach,
nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na podstawie wystawionej faktury VAT
lub faktury proforma przed rozpoczęciem Kongresu - nie dotyczy sfery budżetowej.
6. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie
na adres biuro@swbn.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona
na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Kongresu nie zwalnia od zapłaty.
7. Adres ośrodka: 4 Żywioły Falenty - Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy
Al. Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty

Współorganizator:
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10, NIP: 634-25-59-104
e-mail: biuro@ksoin.pl, tel. 32 206 46 00, fax 32 206 46 01

pieczątka firmy/urzędu, nr NIP

miejscowość, data

Kongres Bezpieczeństwa Biznesu
lp

imię i nazwisko

stanowisko

telefon / fax

e-mail

Rezerwuję pokój ……..… osobowy. Deklaruję wpłatę kwoty w wysokości ........................... zł netto
(+23% VAT / zwolnienie z VAT - niepotrzebne skreślić).

podpis osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia

