PRELEGENCI
Katarzyna Hildebrandt – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji, autorka
artykułów o tematyce dotyczącej ochrony danych osobowych, prelegentka podczas
konferencji organizowanych przez GIODO.
Agnieszka Bukowska – doktor nauk humanistycznych, socjolog, pedagog, terapeuta
pedagogiczny, trener umiejętności interpersonalnych; absolwentka Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Collegium
Civitas. Specjalizuje się w inżynierii społecznej, socjologii religii oraz socjologii bezpieczeństwa.
Dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.
Redaktor naczelnego czasopisma naukowego „Securitologia”.
Grzegorz Cieślak – ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad
Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Były członek rady programowej
Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Instytutu Analiz Informacji.
Specjalista problematyki bliskowschodniej i Afryki północnej. Doradca ds. bezpieczeństwa
w strategicznych obiektach infrastruktury transportowej, kultury i dziedzictwa narodowego
oraz samorządu. Ekspert profilaktyki antyterrorystycznej, uprawniony instruktor minerstwa pirotechniki oraz Ekspert Ochrony Obiektów Dyplomatycznych. Autor projektów
„(Nie)bezpieczna przesyłka”, „Strategia zabezpieczenia wielkopowierzchniowych obiektów
komercyjnych”, „Tarcza”, „B.O.S.S.”, „BEHAV”, współautor metody szkoleń w zakresie
prewencji antyterrorystycznej „LIDER” oraz „A.L.E.R.T.”. Autor metody szacowania ryzyka
i oceny podatności dla obiektów administracji publicznej.
Anna Miotk – od 2014 dyrektor ds. komunikacji w firmie Polskie Badania Internetu. Nauczyciel
akademicki w Instytucie Dziennikarstwa i Edukacji Medialnej UKSW. Jej doświadczenia
zawodowe obejmują także kierowanie rozwojem systemu monitoringu mediów oraz
konsulting PR. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Ukończyła studia
magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Trenerka biznesu, prowadzi szkolenia
z zakresu marketingu i PR. Autorka książek „Badania w public relations”, „Skuteczne social
media”, „Nowy PR”, licznych publikacji w mediach branżowych oraz bloga www.annamiotk.pl.
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Marzena Kordaczuk-Wąs – doktor nauk społecznych, absolwentka Uniwersytetu
Wrocławskiego specjalizująca się w socjologii bezpieczeństwa i działaniach społecznych
zapobiegających przestępczości oraz innym negatywnym zjawiskom społecznym. Jej główne
zainteresowania skupiają się na kwestii zbliżania społecznej teorii do społecznej praktyki
w celu podnoszenia jakości i skuteczności działań profilaktycznych. Na co dzień pełni służbę w
Komendzie Głównej Policji w Warszawie, sprawuje funkcję zastępcy Krajowego
Przedstawiciela Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), współpracuje
z Radicalization Awareness Network (RAN). Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów za
wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia naukowe, naukowotechniczne i artystyczne.
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