Sekretariat: ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
tel./fax. +48 61 663 02 21, e-mail: sekretariat@ppbw.pl, www.ppbw.pl

SZKOLENIE
pt. „Cyberbezpieczeństwo – jak skutecznie chronić siebie i instytucję przed cyberzagrożeniami”
Szkolenie dla przedstawicieli administracji publicznej

O SZKOLENIU:
 Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 Liczba uczestników: do 30 osób.
 Forma szkolenia: prezentacja + studium przypadku.
 Cena: 350,00 zł netto*/za osobę.


320,00 zł netto /za osobę przy zgłoszeniu dwóch osób z tej samej instytucji.



290,00 zł netto /za osobę przy zgłoszeniu trzech lub więcej osób z tej samej instytucji.

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia
finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

CEL SZKOLENIA:
 Zapoznanie uczestników szkolenia z problematyką cyberataków i cyberprzestępczością.
 Przygotowanie do rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom związanym z cyberprzestępczością, a także do
budowania

i

wdrażania

skutecznych

rozwiązań

organizacyjnych

i

zachowań

podnoszących

cyberbezpieczeństwo w urzędzie / instytucji.

ADRESACI SZKOLENIA:
 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.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 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.
 Materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia.

CERTYFIKAT:
 Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
SZKOLENIE POPROWADZI:
Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w administracji państwowej oraz biznesie. Przez ostatnie
10 lat zarządzał strukturami organizacyjnymi w Komendzie Głównej Policji, w tym jako Naczelnik Wydziału do
walki z cyberprzestępczością. Ekspert Sekretariatu Generalnego Rady UE Grupy Roboczej GENVAL do walki z
cyberprzestępczością, Ekspert European Network of Law Enforcement Technology Services (ENLETS). Ukończył
szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu walki z cyberprzestępczością w Stanach Zjednoczonych, Singapurze,
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Holandii i Belgii. Doradca międzynarodowej firmy
odzyskującej dane z urządzeń mobilnych. Ekspert PPBW w zakresie działalności szkoleniowej i doradczej w
obszarze cyberbezpieczeństwa.
KONTAKT:
Martyna Czerniejewska
tel. +48 61 861 24 46
kom. +48 695 386 963
e-mail: martyna.czerniejewska@ppbw.pl

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również indywidualne
(spersonalizowane) szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla instytucji publicznych i firm
prywatnych. Szkolenia mogą się odbyć w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki
działania danej instytucji.
Spersonalizowane szkolenie może być dedykowane dla specjalistów od bezpieczeństwa IT.

