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Najwyższej klasy szkolenie w 
ramach programu Masterclass 
Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego 
we współpracy z Europejską 
Akademią Dyplomacji realizowane 
przez kadrę ekspercką. Szkolenie 
omawia zagadnienia z zakresu 
problematyki bezpieczeństwa, w tym 
kwestii cyberbezpieczeństwa oraz 
wywiadu konkurencyjnego, wskazując 
na najistotniejsze uwarunkowania 
prawne, teoretyczne oraz elementy 
praktyczne. 

W sposób kompleksowy – poprzez 
trzy bloki – program szkolenia 
wprowadza jego uczestników w 
bieżące zagadnienia z płaszczyzny 
bezpieczeństwa – w szerokim jego 
ujęciu, podkreślając rolę uwarunkowań 
bezpieczeństwa informacji i 
cyberbezpieczeństwa. Program 
wskazuje także na współczesne 
wyzwania polityki międzynarodowej, 
omawiając przy tym również wymiar 
praktycznego działania w obszarach 
objętych zagrożeniami współczesnego 
świata. Nie bez znaczenia dla 
kompleksowego podejścia do 
realizowanej problematyki pozostają 
kwestie szans i zagrożeń wynikających 
z obiegu danych w cyberprzestrzeni.

KADRA TRENERSKA

Szef Agencji Wywiadu (2015-2016), 
ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa 
narodowego

GRZEGORZ MAŁECKI

Członek Zarządu i współzałożyciel 
firmy Selectivv Mobile House

DOMINIK KARBOWSKI

Były oficer operacyjny Agencji 
Wywiadu

BARTOSZ ORLICZ-RABIEGA

Dyplomata cywilny i wojskowy, 
doradca Ministrów Obrony Narodowej 
i Spraw Zagranicznych, ambasador i 
pułkownik rezerwy Wojska Polskiego

PIOTR ŁUKASIEWICZ

PROGRAM OGÓLNY SZKOLENIA
I BLOK

Wywiad konkurencyjny 
i Bezpieczeństwo informacji 

• Grzegorz Małecki
• Bartosz Orlicz-Rabiega

II BLOK

Współczesny wymiar 
bezpieczeństwa 

• Piotr Łukasiewicz

III BLOK

Big data – szanse 
i zagrożenia

• Dominik Karbowski



WYWIAD KONKURENCYJNY I BEZPIECZEŃSTWO 
INFORMACJI
•  Wprowadzenie do wywiadu 
konkurencyjnego

•  Zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji

•  Rodzaje zagrożeń dla 
bezpieczeństwa informacji

•  Umiejętność wykrywania zagrożeń 
w praktyce

WSPÓŁCZESNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA
• Współczesne wyzwania polityki 
międzynarodowej

• Działalność w strefach ryzyka

BIG DATA 
– SZANSE I ZAGROŻENIA
• Big Data w organizacji (firma, 
jednostka)

• Szczegółowe omówienie zagrożeń

• Big data w życiu prywatnym - 
prywatność a ochrona organizacji

• Wykorzystanie zbiorów danych w 
praktyce oraz prewencja

METODYKA
Autorski program szkolenia realizowany 
przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego 
we współpracy z uznaną na świecie 

Europejską Akademią Dyplomacji. 
Wykłady i warsztaty są wzbogacone o 
panel dyskusyjny. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie dedykowane dla średniej 
i wyższej kadry zarządzającej oraz 
pracowników administracji, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
danych w urzędzie.



TERMIN SZKOLENIA
13 czerwca 

CENA SZKOLENIA
990 złotych + VAT
890 złotych – przy zapisie do końca maja 
(dla maksymalnie 14 osób) 

Ilość miejsc ograniczona. Wielkość grupy 
maksymalnie: 24 osoby

CEL SZKOLENIA
• wzrost kompetencji kadry średniego 
i wyższego szczebla w obszarze 
problematyki bezpieczeństwa, 
w tym zagrożeń teleinformatycznych;

• podniesienie poziomu wiedzy na temat 
bezpieczeństwa;
• poznanie podstawowych zasad i 
dobrych praktyk;
• wykorzystanie zdobytej wiedzy w 
praktyce

NASZE ATUTY
• Profesjonalna kadra wykładowcza

• Program dostosowany do pracy i 
rozwiązań przydatnych dla kadry 
średniego i wyższego szczebla

• Pakiet materiałów szkoleniowych 

• Certyfikat Fundacji im. Kazimierza 
Pułaskiego 

K O N T A K T

ŁUKASZ POLINCEUSZ

Senior Fellow
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

E-mail: lpolinceusz@pulaski.pl



PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
I BLOK – WYWIAD KONKURENCYJNY I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI  – 
GRZEGORZ MAŁECKI, BARTOSZ ORLICZ-RABIEGA

Wprowadzenie do wywiadu 
konkurencyjnego:  pojęcia, kontekst, 
modele.  Powody podjęcia działań z 
zakresu wywiadu konkurencyjnego:

• Bezpieczeństwo i globalizacja: istota i 
rola wywiadu w systemie bezpieczeństwa 
narodowego
• Pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza 

informacji
• Bezpieczeństwo gospodarcze państwa 
jako element bezpieczeństwa narodowego
• System wywiadu gospodarczego i jego 
rola w zapewnieniu bezpieczeństwa 
gospodarczego państwa 
• Czym jest wywiad konkurencyjny?
• Wywiad konkurencyjny w procesie 
zarządzania firmą

Bezpieczeństwo kontrwywiadowcze:

• uwarunkowania prawne – 
przedstawienie obowiązujących 
przepisów, instytucje odpowiedzialne za 
ochronę obiektów i osób, 
• obszary zainteresowań i cele aktywności 
obcych podmiotów, przykłady działań 

obcych służb,
• zasady postępowania pozwalające na 
minimalizację występujących zagrożeń  
wynikających 
z aktywności służb specjalnych
• sposoby postępowania w przypadku 
indagacji ze strony obcych służb 
specjalnych

Ochrona i obieg informacji:

• informacje niejawne – regulacje 
prawne z uwzględnieniem obszaru 
wymiany i ochrony  informacji w obiegu 
międzynarodowym, podstawowe pojęcia 
i definicje, normy i zasady postępowania, 
aspekty fizyczno- techniczne ochrony i 
przetwarzania informacji
• informacje jawne i „informacje 
wrażliwe”-  zasady dysponowania 

wiedzą, rola i znaczenie świadomego 
dysponenta, obszary zagrożeń 
• wymiana informacji – wykorzystywane 
systemy i rozwiązania służące 
minimalizacji  występujących zagrożeń
• szpiegostwo gospodarcze jako 
zagrożenie dla bezpieczeństwa instytucji i 
przedsiębiorstwa
• środki i metody stosowane przez 
służby państwowe i prywatne firmy 
wywiadowcze



II BLOK – WSPÓŁCZESNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA – PIOTR ŁUKASIEWICZ

Współczesne wyzwania polityki 
międzynarodowej:

Segment poświęcony omówieniu 
najważniejszych czynników współczesnych 
stosunków międzynarodowych oraz 
pokazaniu roli Polski w wybranych 
aspektach. Autorskie omówienie głównych 
tendencji w polityce międzynarodowej 

wraz z ukazaniem połączeń wpływających 
na sytuację w rejonach konfliktowych.
• USA
• NATO i Unia Europejska
• Chiny
• Rosja
• Obszar niestabilności wokół Europy
• Wyzwania dla Polski

Działalność w strefach ryzyka:

Jak działać w państwach uznawanych 
za strefy działań wojennych lub 
podwyższonego zagrożenia. Uwagi o 
działalności przedstawicielstw państwa 
oraz działalności prywatnej, biznesowej 
lub pomocowej.

• Rebelie i grupy terrorystyczne w strefach 
ryzyka - czym różni się rebelia od terroru? 
Jak działalność grup antyrządowych 
wpływa na państwo, jego instytucje i 
życie w nim? Przegląd najważniejszych na 
świecie rejonów podwyższonego ryzyka.
• Zagrożenia dla działalności w 
strefach ryzyka - co może spotkać 

przedstawicielstwo oficjalne lub 
prywatne w strefie działań wojennych lub 
zagrożenia. Z czym można się spotkać 
w takiej działalności oraz sposoby 
przeciwdziałania zagrożeniom. Przykłady 
i warunki prowadzenia przedstawicielstwa 
państwowego, prywatnego oraz NGO 
w strefie ryzyka. Wyzwania i możliwości 
prowadzenia przedstawicielstwa w 
strefach ryzyka.
• Działanie w kryzysie - jak działać 
w kryzysie wywołanym zagrożeniem 
terrorystycznym? Przykłady zagrożeń, 
kryzysów oraz ewentualne przykłady 
działania w zagrożeniu (decyzje oraz 
kierowanie zespołem). Negocjacje 
dyplomatyczne w strefie zagrożenia

III BLOK  – BIG DATA – SZANSE I ZAGROŻENIA – DOMINIK KARBOWSKI

Big Data w organizacji (firma, 
jednostka):

• wprowadzenie ogólne w zakresie 
przetwarzania danych

• świadome zbieranie i przetwarzanie 
danych
• nieświadome generowanie, 
przetwarzanie i pozostawianie danych



Szczegółowe omówienie zagrożeń:

• BYOD - smartfony pracowników jako 
największe zagrożenie w firmie
• Social media - co mówią o nas nasi 
pracownicy

• Dane dotyczące poboru mediów - 
energia elektryczna, woda, ciepło - jako 
cenne źródło informacji
• Socjotechnika - Element ludzki jako 
najsłabsze ogniwo w ochronie organizacji

Big data w życiu prywatnym - 
prywatność a ochrona organizacji:

• przykłady udostępniania informacji 
prywatnych
• przykłady kradzieży prywatnych 

informacji
• na co zwrócić uwagę przy udostępnianiu 
informacji
• jak reagować na próby kradzieży 
tożsamości

Wykorzystanie zbiorów danych w 
praktyce oraz prewencja:

• kontrola i weryfikacja danych własnych  
• automatyzacji działań w przypadku 
wykrycia zagrożenia

• wykorzystanie publicznych danych, do 
celów weryfikowania planów i założeń 
biznesowych
• wykorzystywanie big data do celów 
weryfikowania działań konkurencji

BIOGRAMY

Szef Agencji Wywiadu (2015-2016), 
ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa 
narodowego

GRZEGORZ MAŁECKI

Były Szef Agencji Wywiadu (2015-2016), ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, posiadający 
wieloletnie doświadczenie na różnych stanowiskach, w tym kierowniczych  w polskich służbach specjalnych 
m.in. doradca szefa ABW oraz AW, zastępca szefa delegatury UOP; dyplomata w Ambasadzie RP w 
Madrycie (2009 - 2012); Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz dyrektor biura w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów (2005 - 2008), certyfikowany audytor wewnętrznych, twórca i pierwszy szef 
Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu w Urzędzie Miasta Opola, wykładowca akademicki, autor licznych 
artykułów i publikacji z dziedziny bezpieczeństwa państwa, służb specjalnych, cyberbezpieczeństwa, 
wywiadu gospodarczego, historii i sytuacji politycznej Hiszpanii; uczestnik i prelegent szeregu krajowych i 
międzynarodowych konferencji z dziedziny cyberbezpieczeństwa, zarządzania i nadzoru służb specjalnych, 
bezpieczeństwa i wywiadu UE i NATO - przewodniczący Cywilnego Komitetu Wywiadowczego NATO (CIC 
NATO) w 2016 r. Obecnie senior fellow oraz dyrektor Programów Cyberbezpieczeństwo i Gospodarka 
i Energetyka  Fundacj im. Kazimierza Pułaskiego. 



Od 2000 roku przez kilkanaście lat był oficerem operacyjnym Agencji Wywiadu, realizując zadania 
zarówno za granicą, jak i w kraju. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Radcy Ministra Spraw Zagranicznych 
ds. bezpieczeństwa polskich przedstawicielstw dyplomatycznych. Po zakończeniu w 2017 roku służby 
w AW na wysokim kierowniczym stanowisku, rozpoczął działalność w sferze bezpieczeństwa biznesu. 
Pracując zarówno dla instytucji państwowych jak i prywatnych realizował szereg szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa. Szkolił m.in.: pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Biura Ochrony Rządu, 
jak również polskich firm i międzynarodowych korporacji, działających na terenie Unii Europejskiej.

Reprezentant Rzeczypospolitej Polskiej w krajach ogarniętych konfliktami, analityk i praktyk organizowania 
współpracy międzynarodowej, negocjator oraz specjalista od sytuacji kryzysowych. W latach 2004-05 
służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku w jego III i IV zmianie, w 2005 udał się również do 
Pakistanu, gdzie prowadził rekonesans zagrożeń w trakcie misji pomocowej NATO po trzęsieniu ziemi 
w Kaszmirze.  W latach 2006-09 rozwijał karierę dyplomatyczną jako attache wojskowy w Pakistanie 
(1 rok) i w Afgani-stanie (3 lata). Ostatnim stanowiskiem wojskowym P. Łukasiewicza było doradzanie 
Ministrowi Obrony jako pełnomocnik ds. Afganistanu. W tym czasie współtworzył narodową strategię 
Polski w misji ISAF w Afganistanie. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Szablą Honorową Ministra 
ON. W czerwcu 2012 roku Prezydent RP skierował go ponownie do Afganistanu jako ambasadora. Misję 
dyplomatyczną pełnił do grudnia 2014 r., reprezentując Polskę w krytycznym okresie zakończenia misji 
NATO w Afganistanie i w okresie kryzysu politycznego i terrorystycznego w tym kraju.

Były oficer operacyjny Agencji 
Wywiadu

BARTOSZ ORLICZ-RABIEGA

Dyplomata cywilny i wojskowy, 
doradca Ministrów Obrony Narodowej 
i Spraw Zagranicznych, ambasador i 
pułkownik rezerwy Wojska Polskiego

PIOTR ŁUKASIEWICZ

Członek Zarządu i współzałożyciel firmy Selectivv Mobile House, specjalizującej się w pozyskiwaniu, 
analizie i profilowaniu danych o użytkownikach urządzeń przenośnych wykorzystywanych w mobile 
marketingu i projektach badawczych. Swoją zawodową karierę rozpoczął w branży telekomunikacyjnej. 
Specjalista w zakresie sprzedaży rozwiązań IT/telecom. Pracował dla kilkunastu czołowych firm z branży 
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Posiada doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w 
zakresie analityki w IT, w tym analizy strukturalnej danych w krajach Europy Zachodniej, Bliskiego Wschodu, 
Ameryki Północnej i Południowej. Doświadczenie menadżerskie zdobywał w firmach energetycznych i 
konsultingowych. W 2012 roku został szefem działu technologii w izraelskiej firmie Nation-E, zajmującej 
się cyberbezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.

Członek Zarządu i współzałożyciel 
firmy Selectivv Mobile House

DOMINIK KARBOWSKI


