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II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Wywiad i kontrwywiad w teorii i praktyce biznesu”
W dniu 24 maja 2018 roku w siedzibie Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie (Pałac Kultury i Nauki) miały miejsce obrady II Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej „Wywiad i kontrwywiad w teorii i praktyce biznesu”, zorganizowanej
z inicjatywy Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej
w Warszawie oraz Zarządu Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego z Krakowa.
Spotkanie było kontynuacją dyskusji pod tym samym tytułem, która odbyła się podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w dniu 25 maja 2017 roku w Warszawie.
Celem głównym obrad była konfrontacja wyników badań prowadzonych przez
przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, a zwłaszcza nauk o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu oraz interdyscyplinarna debata nad problemami wywiadu
i kontrwywiadu gospodarczego, w kontekście aktualnych i prognozowanych zmian
w międzynarodowym i krajowym środowisku bezpieczeństwa biznesu.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, co dowodzi, że poruszana
problematyka jest w istocie niezwykle ważna i aktualna nie tylko dla reprezentowanego na konferencji świata nauki, biznesu i stowarzyszeń branżowych, lecz także dla
urzędników, funkcjonariuszy i pracowników administracji rządowej, służb i straży oraz
młodzieży studenckiej.
Wśród gości i uczestników konferencji znaleźli się uczeni z krajowych ośrodków
akademickich, zajmujący się problematyką z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa, a także – co cieszy szczególnie – liczni praktycy oraz pracownicy instytucji
finansowych i przedsiębiorstw. Łącznie w konferencji udział wzięło ponad 50 osób.
Inauguracji konferencji wraz z powitaniem uczestników dokonał dr Czesław Pietras, Prorektor ds. Studiów Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, który
obok wskazania celów konferencji podkreślił niewątpliwy walor spotkania, łączącego
rozważania teoretyczne z praktyką.
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Obrady konferencji zostały podzielone na dwie sesje plenarne oraz panel dyskusyjny. Przebieg pierwszej z nich, pt. „Teoretyczno-badawcze wyzwania oraz uwarunkowania działalności wywiadowczej w polskim biznesie i edukacji”, moderował prof.
dr hab. Wojciech Michalak.
Pierwsze wystąpienie należało do prof. nadzw. dr hab. Jerzego W. Wójcika
(Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie), który w referacie Z problematyki
bezpieczeństwa informacji scharakteryzował prawne regulacje dotyczące ochrony
informacji, wskazując na istnienie 200 tajemnic. Kolejny występujący, mgr Krystian
Kula, w referacie Iluzja pełnej informacji – przestrzeń do skutecznego działania wywiadu i kontrwywiadu w świecie FINTECHU, zajął się analizą zagrożeń wynikających z realizacji transakcji w krypto walutach. Z kolei w niezwykle interesującym
wystąpieniu gen. bryg. rez. Pawła Pruszyńskiego i mgr Anny Nastuły pt. Wykorzystanie sieci TOR (The Onion Router) do pozyskania w sposób nielegalny danych na
potrzeby wywiadu gospodarczego, uczestnicy obrad poinformowani zostali o szerokich możliwościach zastosowań rozwiązań sieci dla szerokiego grona beneficjentów, także wykorzystywanych do popełniania przestępstw. Obraz wielu zagrożeń dla działań przedsiębiorców z tytułu obowiązującego prawa przedstawiła
dr Alicja Fiałkowska w referacie Kodeks etyki. Compliance i audyt śledczy jako narzędzie sprzyjające bezpieczeństwu biznesu. W ostatnim w tej sesji wystąpieniu,
dr Hieronim Szafran scharakteryzował Doświadczenia Wszechnicy Polskiej z kształcenia specjalistów wywiadu i kontrwywiadu.
Po dłuższej przerwie i wykonaniu wspólnych zdjęć, przebiegiem drugiej sesji
plenarnej pt. „Teoria i praktyka działalności rozpoznawczo-informacyjnej w gospodarce”, ukierunkowanej na problematykę utylitarną, kierował dr Hieronim Szafran.
Pierwszy referent, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, poruszył temat: Tworzenie potencjału innowacyjnego zespołu wywiadowczego (kontrwywiadowczego) przedsiębiorstwa,
w którym wskazał na istotne determinanty oraz zagrożenia w budowaniu zespołu
wywiadowczego. W kolejnym wystąpieniu prof. nadzw. dr hab. Zofia Wilk-Woś z Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, podjęła się charakterystyki jak najbardziej współczesnych zagrożeń, w referacie pt. Problemy migracji jako wyzwania dla bezpieczeństwa na przykładzie województwa łódzkiego. Dwa ostatnie wystąpienia poświęcone
były praktycznym zastosowaniom wywiadu – przedstawiciele firmy MK My Data zaprezentowali taki przykład w referacie Możliwości zastosowania analizy kryminalnej
w białym wywiadzie, a mgr Krystian Wojciechowski wykazał aplikacyjność wywiadu
w rozprawie Od ogłoszenia do sprawcy – case study pracy analityczno-wywiadowczej w Internecie.
Po prezentacji referatów odbył się ponad półgodzinny panel dyskusyjny, który prowadził prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński. Dyskusja oscylowała wokół trzech
problemów:
1) Jakie są oczekiwania od wywiadu gospodarczego ze strony biznesu?
2) Co daje wywiad i kontrwywiad gospodarczy?
3) Jaka jest przyszłość kształcenia w tym zakresie?
W debacie wypowiedzieli się m.in.: Andrzej Maciejewski (Poseł na Sejm RP),
prof. nadzw. dr hab. Jerzy W. Wójcik, mgr Tomasz Salawa (mecenas syndyk), Michał Spychalski (Advanced Protection Systems Gdynia), mgr Jarosław Szemliński
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(Terenowa Służba Ratownicza Brzeszcze) oraz mgr Mariusz Kumorek (Krakowski
Bank Spółdzielczy). W trakcie dyskusji podniesiono problemy: wzrostu roli bezpieczeństwa; konieczności dokonywania analizy ryzyka; potrzeby kontrwywiadowczego zabezpieczenia inwestycji; konieczności kształcenia z zakresu bezpieczeństwa biznesu oraz potrzeby pogłębienia współpracy uczelni z zainteresowanymi
podmiotami. Pojawiły się także głosy o zasadności zorganizowania kolejnej konferencji, a nawet ich cyklu.
Przebieg spotkania w pełni potwierdził wagę i aktualność podjętej problematyki,
a w szczególności potrzebę wykorzystania wywiadu i kontrwywiadu w praktycznej realizacji wszelkich poczynań biznesowych.

