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✓ Typy zagrożeń w sieci
✓ Ataki typu APT – advanced

persistent threat
✓ Wirusy, konie – trojańskie , 

robaki
✓ Sposoby obrony

✓ Bezpieczne hasło na 
stanowisku pracy oraz 
prywatnie

✓ Szyfrowanie danych
✓ Środki ochrony danych 

firmowych
✓ Bezpieczna poczta firmowa –

Zasady użytkowania

Wojciech Kubiak
IT Security Officer
GASPOL

PROBLEMATYCZNE 
SYTUACJE 
W UJĘCIU 

PRAKTYCZNYM
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9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 Typy zagrożeń w sieci
• Malware
• Spyware
• Phishing
• Ataki socjotechniczne
• Ataki typu APT – advanced

persistent threat
• Wirusy, konie – trojańskie , robaki

11:30 Przerwa kawowa 

11:50 Sposoby obrony 
• „Higiena”  korzystania 

z komputera biurowego
• Bezpieczne hasło na stanowisku 

pracy oraz prywatnie
• Szyfrowanie danych 
• Praktyczne Aspekty
Wojciech Kubiak, IT Security Officer
GASPOL 

13:50 Lunch

14:30 Środki ochrony danych firmowych
▪ Ochrona przed złośliwym 

oprogramowaniem
▪ Bezpieczna poczta firmowa 

– Zasady użytkowania
▪ Bezpieczeństwo nośników danych 

– pendrive , karty SD , Dyski 
wymienne

▪ Konsekwencje nie stosowania 
bezpieczeństwa danych 

Wojciech Kubiak, IT Security Officer
GASPOL 

16:30 Zakończenie warsztatów 
i rozdanie certyfikatów.
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Wojciech Kubiak posiada praktyczne doświadczenie w obszarach: zarządzania bezpieczeństwem IT/OT,
audytów bezpieczeństwa IT/OT, bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej, bezpieczeństwa fizycznego
i środowiskowego, zapobiegania inwigilacji technicznej, rozwoju i zarządzania architekturą bezpieczeństwa
korporacyjnego. Swoje doświadczenie zdobywał w Policji, Elektrociepłowni Siekierki, Orange, T-Mobile,
Telewizji N, a także w firmach doradczych EY i PwC. Aktualnie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo IT
w GASPOL i PRIMAGAS Czechy oraz jest liderem bezpieczeństwa automatyki przemysłowej grupy SHV
Energy. Wojciech swoje kwalifikacje potwierdził zdobywając m.in. certyfikaty: GICSP (Global Industrial Cyber
Security Professional), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISA (Certified
Information Systems Auditor), PSP (Physical Security Professional), CSSA (Certified SCADA Security
Architect). Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, członek ISSA Polska oraz CSO
Council, autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i doświadczony
trener z zakresu bezpieczeństwa IT/OT.”
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Wzrost świadomości na temat cyberprzestępczości oraz umiejętność bezpiecznego
zachowania się w świecie wirtualnym. Znajomość sposobów działania cyberprzestępców
oraz postępowania w przypadku usiłowania lub dokonania cyberprzestępstwa na szkodę
osoby lub instytucji, w której jest zatrudniony. Uczestnik pozna własną rolę w procesie
ochrony przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa oraz nauczy się odpowiednio oceniać
stopień zagrożenia jak również dopasuje do niego odpowiednią reakcję. Szkolenie umożliwi
podjęcie działań profilaktycznych, których celem będzie wyeliminowanie ryzyka, które
potencjalnie może wystąpić w Urzędzie/Instytucji, w związku z cyberprzestępczością.

Dlaczego warto wziąć udział:

Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. 
Przedstawiciele innych instytucji publicznych. Szkolenie jest 

skierowane do użytkowników komputerów i innych urządzeń 
podłączonych do Internetu, a nie do specjalistów od 

bezpieczeństwa IT.

Do kogo kierujemy warsztaty?

MIEJSCE WARSZTATÓW: 
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Al. Jerozolimskie 123A, 02-037 
Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI:
biuro@proability.pl

22 787 59 12
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WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:

- 1699zł + 23% VAT do  5 marca
- 2199zł + 23% VAT po 5 marca

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące 
warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu 
potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od 
wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed 
rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na 
fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem 
poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 20.02.2018 r. obciążymy 
Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 
23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 20.02.2018 r. pobierane 
jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w 
warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami 
udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z 
rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może 
wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem 
przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub 
pocztową w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem 
warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 
programie oraz do odwołania bez podania przyczyn.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie         
informacji handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
od ProAbility

Oświadczenie jest niezależne  od czasu
korzystania z usług.
Oświadczam, że zapoznałem/am się 
z warunkami uczestnictwa w szkoleniu.

Nr vouchera

Upoważniamy firmę ProAbility do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz
zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę ProAbility do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie
www.proability.pl w dziale Nasi Partnerzy. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez ProAbility,
świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów ProAbility. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz
informacji handlowych dotyczących ProAbility oraz klientów ProAbility. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania
danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Podpis Pieczątka


