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Wykładowcy 
 
 
Nasi wykładowcy to osoby łączące ogromną wiedzą teoretyczną z szeroko rozumianej tematyki 
ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji z wieloletnim doświadczeniem 
zawodowym w tych zakresach. Wśród nich są: 
 
 
 
 

 mgr Andrzej Lewiński – prawnik i urzędnik państwowy, radca prawny, 
były wiceminister rynku wewnętrznego oraz zastępca Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Pełnił funkcje m.in. dyrektora generalnego w Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu, przewodniczącego Komitetu ds. Handlu oraz członka 
Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej oraz zastępcy Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Założył Polską Izbę Handlu,  
w której objął funkcję prezesa.   
Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu prawa, ochrony danych 
osobowych, technologii. Wykładowca i prelegent. 
 

 

 
 

 mgr Dariusz Łydziński - ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa IT. 
Realizuje projekty z zakresu bezpieczeństwa na rzecz biznesu, jak 
również na zlecenia administracji publicznej. Audytor i konsultant 
systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prelegent na wielu 
konferencjach i trener z wieloletnią praktyką. Autor szeregu publikacji 
w specjalistycznych wydawnictwach.  
Bogate doświadczenie zdobył pracując między innymi w komórkach 
łączności i informatyki Ministerstwa Obrony Narodowej a także  
w polskich firmach jak ComCERT, ENERGA, Centrum Certyfikacji Jakości 
czy UNIZETO (Grupa ASSECO). 
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 gen. dr inż. Jarosław Rzymkowski - 30 lat poświęcił służbie na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od samego początku zajmował 
stanowiska kierownicze w wydziałach zajmujących się zwalczaniem 
przestępczości kryminalnej i gospodarczej. Pełnił m.in. funkcję  
I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, kierował 
Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku.  
Za efekty uzyskiwane na różnych szczeblach w hierarchii Policji był 
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
m.in. Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, 
Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.  

 
 

 

 mgr Bogusława Bonter-Mazek – Absolwentka Wydziału 
Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia podyplomowe: 
Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie; Prawo 
Administracyjne i Samorządowe; Manager Hoteli Wellness i SPA. 
Ukończyła: 
− Szkołę Mediatorów, 
− posiada uprawnienia BSI  audytora wewnętrznego z zakresu 

bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;  
− szkolenia psychologiczne z zakresie kreatywnego zarządzania, jako 

skutecznej metody wykorzystania potencjału pracowników; 
− niezliczona ilość szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych, 

ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, 
profesjonalnego wykonywania czynności, komunikacji 
interpersonalnej. 

Jest nauczycielem akademickim, audytorem wewnętrznym z zakresu 
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, mediatorem sądowym, 
wiceprzewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, powołaną przez Prezydenta Miasta Szczecin,  
współwłaścicielką  B-M Spółka Cywilna , w ramach której prowadzone 
są  audyty z zakresu bezpieczeństwa, przestrzegania RODO, wdrożenia 
procedur bezpieczeństwa, szkolenia z zakresu lojalności personelu, 
pracy z klientem trudnym, kierowania i nadzorowania zespołów 
ludzkich. Były funkcjonariusz Policji z 30 letnim doświadczeniem, 
inspektor w stanie spoczynku . 
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 mgr Przemysław Mazek - p.o. Kierownika Katedry Kryminologii Wyższej 
Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, wykładowca akademicki od 
2008 roku, prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych, 
niestacjonarnych, podyplomowych z zakresu: kryminologii, 
kryminalistyki, socjologii kryminalistycznej, penologii, wywiadu  
i kontrwywiadu gospodarczego. Twórca studiów podyplomowych 
„Inspektor ochrony danych – bezpieczeństwo firmy”. Były wieloletnim 
funkcjonariusz Policji zajmujący się rozpoznawaniem i zwalczaniem 
przestępczości kryminalnej i przestępczości zorganizowanej a więc tej  
o najcięższym ciężarze gatunkowym. Prowadził szkolenia i warsztaty  
z zakresu czynności operacyjno – rozpoznawczych dla służb policyjnych, 
Centralnego Biura Śledczego Policji i służb specjalnych.   
Ukończył szkolenie w zakresie „System zarządzania Bezpieczeństwem 
informacji: Audytor Bezpieczeństwa Informacji”. Obecnie audytor 
systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji, struktur w oparciu  
o  ISO 27001:2013. Brał udział miedzy innymi w audycie z zakresu 
ochrony danych osobowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  
w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatora zabytków w Szczecinie oraz  
w wielu innych podmiotach prawnych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego i kraju. Inspektor ochrony danych i doradca 
dyrektora Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.  Twórca 
kompletnej dokumentacji ochrony danych osobowych wynikającej  
z RODO dla wielu przedsiębiorstw, instytucji i fundacji z branży 
medycznej, transportowej, ubezpieczeniowej. Prowadzi warsztaty  
z zakresu mowy ciała i autoprezentacji. Organizował, prowadził badania 
oraz konferencję  poświęcona  środkom zastępczym w śród młodzieży 
województwa zachodniopomorskiego oraz organizował konferencje 
pod tytułem  „Kryminologia i kryminalistyka w XXI wieku”.   
 

 

 

 mgr Beata Sykulska  od wielu lat jest kierownikiem Archiwum  
w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  
w Szczecinie, prowadzi zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole 
Humanistycznej TWP w Szczecinie z zakresu archiwizacji, 
kompleksowego przygotowania archiwum pod wymagania RODO.  
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eksperci z Grupy DEKRA - eksperci- i trenerzy DEKRA posiadają odpowiednie wykształcenie, zawodowe 
kursy oraz co najważniejsze doświadczenie w swojej branży, dzięki czemu zapewniają firmie status 
światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa, rozwoju biznesu, audytów, inspekcji oraz certyfikacji 
systemów zarządzania i rozwoju kompetencji. Osoby te często łączą funkcje trenera, konsultanta oraz 
audytora. Oznacza to, że potrafią zarówno zrozumieć sytuację klienta jak i dobrać narzędzia, metody, 
treści do przygotowania rozwiązań. 

W Polsce DEKRA zrealizowała ponad 1 400 certyfikacyjnych projektów na zgodność z normami ISO. 
Łączna, przybliżona liczba uczestników szkoleń organizowanych przez DEKRĘ szacowana jest na 30 000 
osób. 

 


