Polska Federacja Detektywów - Stowarzyszenie Przedsiębiorców® oraz Wyższa Szkoła Bankowa
w Chorzowie
zapraszają do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Popularnonaukowej pt. „Współczesne
problemy polskiej detektywistyki”,
połączonej z wystawą pn. „Nowe technologie w służbie bezpieczeństwa biznesu”, która odbędzie się w
dniu 18 października 2019 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie ul. Sportowa 29.
Rozpoczynamy o godz.9.00, planujemy zakończyć o godz. 14.30.
Cel Konferencji
•
•
•
•

Propagowanie wiedzy o branży detektywistycznej,
Zwrócenie uwagi na problemy prawne współczesnego detektywa,
Konsolidacja środowiska detektywistycznego,
Pokaz najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych we współczesnej
detektywistyce.

Komitet Naukowy
1. prof. Brunon Hołyst - Przewodniczący Rady Programowej PFD SP
2. dr Wiesław Modrakowski - Prezes PFD SP
3. adw. det. dr Marcin Berent - Wiceprezes PFD SP
4. dr Alicja Bartuś - Kierownik Instytutu Bezpieczeństwa WSB w Chorzowie
Komitet Organizacyjny
1. dr Alicja Bartuś - WSB w Chorzowie
2. adw. det. dr Marcin Berent - PFD SP
3. płk rez. mgr Robert Jańczuk - WSB w Chorzowie
4. podinsp. w st. spocz. mgr Andrzej Machowski - PFD SP
Tematyka konferencji
•

•

Branża detektywistyki we współczesnej Polsce obchodzi 30 lecie działalności. Przez ten okres
przechodziła wiele przeobrażeń, zmieniała się rzeczywistość polityczna, gospodarcza, ale nie
zmieniała się sytuacja prawna detektywa i jego możliwości działania. Zmieniało się otoczenie
działania polskich detektywów, Polska po wejściu do Unii Europejskiej i układu z Schengen
zmieniła oblicze, stała się miejscem sytuowania światowego biznesu. Pojawiło się wiele zagrożeń
dla współczesnego biznesmena, zarówno ze strony pospolitej przestępczości, ale głównie ze
strony nieuczciwej konkurencji. To zmusza środowisko do ciągłego doskonalenia metod pracy, do
uczenia się, do poznawania nowych modus operandi sprawców.
W ramach tak określonych problemów i wyzwań zwracamy uwagę na:
- problemy prawne funkcjonowania branży detektywistycznej,
- możliwości działania w sektorze detektywa korporacyjnego,
- implementację nowoczesnych rozwiązań technicznych

Zapraszamy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przedstawicieli firmy detektywistycznych,
Przedstawicieli sektora bankowego i finansowego,
Managerów bezpieczeństwa,
Przedstawicieli branży ubezpieczeniowej,
Przedstawiciele sektora usług doradczych z zakresu bezpieczeństwa biznesu,
Przedstawicieli kancelarii prawnych,
Przedstawicieli izb gospodarczych sektora biznesu,
Studentów kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, itp.,
Wszystkich, którym leży na sercu szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Sekretariat konferencji
mgr Andrzej Machowski (tel. mobil.: +48 667 666 322, e-mail: andrzejmachowski@interia.pl)
adw. det. dr Marcin Berent (tel. mobil.: +48 608 455 625, e-mail: berent@pfdsp.pl)
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Marcin Berent & Andrzej Machowski

I Ogólnopolska Konferencja Popularnonaukowa
„Współczesne problemy polskiej detektywistyki”
–AGENDA –
CZĘŚĆ I
Moderator: mgr Andrzej Machowski – PFD-SP®
• 8.30-9.00

Rejestracja uczestników

• 9.00-9.10

dr Krzysztof Koj, Dziekan WSB w Chorzowie
Przywitanie uczestników i przybyłych Gości w imieniu WSB

• 9.10-9.20

det. dr Wiesław Modrakowski, Prezes PFD-SP®
Przywitanie uczestników i przybyłych Gości w imieniu PFD-SP®, otwarcie konferencji i
wystawy

• 9.20-9.45

Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

• 9.45-10.20 adw. det. dr Marcin Berent, Wiceprezes PFD-SP®
Współczesne problemy polskiej detektywistyki – referat wprowadzający
• 10.20-10.50 mgr Maciej Palenik, DMF Serwis Sosnowiec
Zagrożenia związane z użytkowaniem urządzeń mobilnych
• 10.50-11.30 dyskusja z udziałem członków Rady Programowej PFD-SP® i przedstawicieli trzech
najstarszych firm detektywistycznych w Polsce, których założycielami byli: Krzysztof
Januszkiewicz z Warszawy, Jerzy Partyła z Krakowa i Janusz Stępień z Kalisza
• 11.30-11.50 Przerwa kawowa, pokaz wystawowy
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CZĘŚĆ II
Moderator: adw. det. dr Marcin Berent, Wiceprezes PFD-SP®
• 11.50-12.20 dr Bogusław Lach
Profilowanie sprawcy w detektywistyce

• 12.20-12.50 mgr Karol Malinowski, Inwipol Gdynia
Techniki wykrywania sprzętu do inwigilacji nadajników UHF/GSM,
Rejestratorów audio, lokalizatorów GPS
• 12.50-13.30 mgr Tomasz Siwy, Noreply RPAS Gliwice
Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w pracy detektywa
• 13.30-14.00 mgr Krzysztof Rydlak, Spy Shop Wrocław
Współczesny sprzęt detektywistycznyy-przegląd
• 14.00-14.20 Podsumowanie i zamknięcie konferencji.
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