2019

25 czerwca

Cyberbezpieczeństwo
w przedsiębiorstwach ciepłowniczych

Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na szkolenie nt.
„Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwach ciepłowniczych”, które odbędzie się w dniu 25
czerwca 2019 r. w godz. 10.00-16.00 w Hotelu Arche Krakowska w Warszawie przy Al. Krakowskiej 237.
•• W 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
oraz rozporządzenia do ustawy, która nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorstwa ciepłownicze
prowadzące działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu
ciepłem.
•• Celem proponowanego Państwu szkolenia jest pomoc we właściwej realizacji tych regulacji prawnych
w Państwa przedsiębiorstwach.

PROGRAM MERYTORYCZNY SZKOLENIA
1.
2.
3.
4.

Typy cyberataków.
Trendy w cyberatakach.
Stopnie alarmowe CRP (cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej).
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z rozporządzeniem
o „usługach kluczowych”.
5. Proces wydawania decyzji administracyjnych o uznaniu przedsiębiorcy za operatora usługi kluczowej w tym omówienie wymogów ustawowych i z rozporządzenia.
6. Zarządzanie bezpieczeństwem przedsiębiorstw pod kątem cyberzagrożeń.
7. Postepowanie w przypadku cyberataku – studium przypadku.
8. Podsumowanie.

SZKOLENIE PRZEPROWADZĄ
•• Andrzej Szyszko – Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w Ministerstwie Energii
•• Jarosław Jerszyński – Kancelaria Prawna Doktór Jerszyński Pietras
•• Wiesław Dubiel – PEC Ciechanów
•• Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, ciepłowni
i elektrociepłowni – przede wszystkim Członków i Partnerów Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA
•• 9.00-10.00
•• 10.00-11.00
•• 11.00-11.15
•• 11.15-12.15
•• 12.15-12.30

Przyjazd i rejestracja
Szkolenie
Przerwa
Szkolenie
Przerwa

•• 12.30-13.30
•• 13.30-13.45
•• 13.45-15.00
•• 15.00-16.00

Szkolenie
Przerwa
Szkolenie
Obiad

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
•• Miejsce szkolenia: Hotel Arche Krakowska w Warszawie przy Al. Krakowskiej 237.
•• Informacje o Hotelu Arche Krakowska na stronie: www.archehotelkrakowska.pl
•• Organizatorzy w oparciu o kartę zgłoszenia zapewniają uczestnikom szkolenia: udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, parking. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty.
•• Ze względu na charakter szkolenia, liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.
Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
•• Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa (odmowa zawarcia
Umowy) bez podania przyczyn i powiadomi o tym zgłaszającego uczestnictwo w terminie do 14
dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa
a zgłaszający uczestnictwo dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.
•• Kartę zgłoszenia udziału w szkoleniu należy przesłać do 14.06.2019 r. w formie skanu
e-mailem lub faksem do Centrum Szkoleniowego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,
e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl, fax 22 378 25 70.

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Bogusław Regulski | Wiceprezes Zarządu IGCP

Jacek Szymczak | Prezes Zarządu IGCP
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