Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA
- najnowsze regulacje prawne i wyzwania dla instytucji publicznych
Dyrektywa NIS dot. bezpieczeństwa sieci i systemów IT w UE oraz Ustawa o
Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, zgłaszanie incydentów, case studies

Lublin, 24.05.2019 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
BLOK I
1. Dyrektywa NIS
a. poziom krajowy
b. poziom wspólnotowy
c. obowiązki i komunikacja
2. Implementacja do przepisów krajowych
a. transpozycja dyrektywy
b. etapy wdrażania
BLOK II
1. Rozporządzenia krajowe
a. Plan Działań na rzecz wdrożenia Krajowych Ram Polityki
Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej,
b. Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej
Polskiej,
c. Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP,
d. Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP,
BLOK III
1. Lokalne działania w celu poprawy cyberbezpieczeństwa cz. I
a. CSIRT GOV
b. CSIRT MON
c. CSIRT NASK
2. Lokalne działania w celu poprawy cyberbezpieczeństwa cz. II
a. Centra Wymiany i Analizy Informacji
b. Partnerstwo Publiczno-Prywatne
• Sektor publiczny - sektor publiczny;
• Sektor publiczny - sektor prywatny;
• Sektor prywatny - sektor prywatny.
BLOK IV
1. Zarządzanie kryzysowe w obliczu incydentów cybernetycznych na dużą
skalę.
2. Zgłaszanie incydentów do lokalnego CSIRTu.
3. Podsumowanie.

Korzyści
Zapoznanie z nowym
kierunkiem kreowania
cyberbezpieczeństwa
na płaszczyźnie
krajowej i europejskiej
w oparciu o dyrektywę
NIS.
Uporządkowanie wiedzy
w zakresie kluczowych
regulacji prawnych
i obowiązków
wynikających z
wprowadzenia w życie
Ustawy o Krajowym
Systemie
Cyberbezpieczeństwa.
Uzyskanie wiedzy o
bieżących typach
zagrożeń w obszarze
IT, współczesnym
podejściu do ochrony
informacji oraz
obsłudze incydentów
bezpieczeństwa.
Przedstawienie
praktycznych
przykładów
pokazujących skalę
podatności i
powiązanych z nimi
ryzyk korzystania z
technologii
informatycznych.

Wykładowca

Osoba do kontaktu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Dyplomowany informatyk śledczy, audytor wiodący systemu bezpieczeństwa
informacji wg normy 27001, specjalista w zakresie bezpieczeństwa
teleinformatycznego i systemów komputerowych, Certified Proffesional Ethical
Hacker. Stały biegły sądowy Sądów Okręgowych i Rejonowych m.in.
w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie. Pracował w obszarze informatyki śledczej
i audytu informatycznego na terenie całego kraju realizując zadania na
zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W działalności
zawodowej koncentruje się na zagadnieniach informatyki śledczej,
bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych oraz audycie
informatycznym. Jest wykonawcą kilkuset ekspertyz z dziedzin informatyki,
elektroniki i telekomunikacji oraz prelegentem i panelistą podczas konferencji
i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.

Agnieszka Skwarzyńska
Tel./Fax 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Termin
24 maja 2019 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce szkolenia
Centrum Konferencyjne Fiesta
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro)

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1)

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny

Cena
300 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków
publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
poczęstunek i serwis kawowy.
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej
instytucji.
Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem
na nr 81 745 06 00 do 17 maja 2019 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
Lublin, 24.05.2019 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie,
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

