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Cyberbezpieczeństwo
w przedsiębiorstwach ciepłowniczych

WARSZAWA
5 marca

 • 9.00-10.00 Przyjazd i rejestracja
 • 10.00-10.10 Otwarcie 
 • 10.10-12.15 

 • 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” – spojrzenie od strony legislatora.
 • Proces wydawania decyzji administracyjnych o uznaniu przedsiębiorcy za operatora 

usługi kluczowej - w tym omówienie wymogów ustawowych i z rozporządzenia.
Andrzej Szyszko – Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych

 • 12.15-12.30 Przerwa na kawę
 • 12.30-13.15

 • Tworzenie systemów cyberbezpieczeństwa: zakładane cele końcowe, korzyści oraz 
główne ryzyka.

 • Systemy informacyjne środowisk przemysłowych - modele rozwiązań, kompatybilność 
technologiczna.

 • Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa technologicznych systemów informacyjnych.
 • Zarządzanie wiedzą oraz ludźmi wiedzy.
 • Zespoły monitorowania, reagowania oraz obsługi incydentów środowisk OT 

(automatyki).
Andrzej Cieślak – Założyciel oraz Prezes Zarządu Dynacon Sp. z o.o. Wrocław. Ekspert ds. 
cyberbezpieczeństwa i komunikacji przemysłowej

 • 13.15-14.45
 • Ustawa z  dnia 5 lipca 2018 r. o  krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz 

z rozporządzeniem o „usługach kluczowych” – spojrzenie od strony prawnika.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem przedsiębiorstw pod kątem cyberzagrożeń.
Jarosław Jerszyński – Kancelaria Prawna Doktór Jerszyński Pietras

 • 14.45-15.00 Podsumowanie
 • 15.00-16.00 Obiad

PROGRAM SZKOLENIA

Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na szkolenie nt. 
„Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwach ciepłowniczych”, które odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. 
w godz. 10.00-16.00 w Hotelu Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361.

H
O

TE
L 

PU
ŁA

W
SK

A
 R

ES
ID

EN
C

E 

 • Miejsce szkolenia: Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361.
 • Informacje o Hotelu Puławska Residence na stronie: www.pulawskaresidence.com.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 24.02.2020 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

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Jacek Szymczak

Prezes Zarządu IGCP
Bogusław Regulski

Wiceprezes Zarządu IGCP


