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PROGRAM 

Webinarium zostało przygotowane w ramach działalności  

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

 

Data: 14 czerwiec 2022 r. 

Link: https://youtu.be/AOA5ztkLEHw 

 

Cyberbezpieczeństwo w MŚP – ocena ryzyka, zabezpieczenie i ochrona systemów 

 

Cel seminarium:   

Webinarium jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorców, które chcą zdobyć wiedzę i 

kompetencje pozwalające na zachowanie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa oraz świadomości 

w tym zakresie. Webinarium rozpocznie się omówieniem wymagań i standardów bezpieczeństwa 

uwzględniających kontekst małych przedsiębiorstw. Ponadto przedstawione zostanie zarządzanie 

ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz zabezpieczenia i ochrona infrastruktury 

informatycznej. Poznamy również dobre praktyki w codziennej działalności przedsiębiorstwa 

zapewniające wysoki poziom cyberbezpieczeństwa.  

 

Program:  

1. Wymagania i standardy cyberbezpieczeństwa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw:  

✓ Kontekst małych i średnich przedsiębiorstw w ramach cyberbezpieczeństwa.  

✓ Wymagania prawne i organizacyjne w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa.  

✓ Międzynarodowe standardy i dobre praktyki.  

 

2. Zarządzanie Ryzykiem w obszarze Cyberbezpieczeństwa: 

✓ Analiza ryzyka. 

✓ Plan postępowania z ryzykiem. 

✓ Weryfikacja skuteczności stosowanych zabezpieczeń.  

 

3. Zabezpieczenia i ochrona Infrastruktury Informatycznej:  

✓ Polityki cyberbezpieczeństwa.  

✓ Zastosowanie technicznych zabezpieczeń.  

 

4. Wskazówki i dobre praktyki w codziennej działalności:  

✓ Największe zagrożenia, jakie mogą się pojawić w codziennej pracy.  

✓ Jak zapewnić wysoki poziom cyberbezpieczeństwa? 

 

https://youtu.be/AOA5ztkLEHw
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Ekspert:  

Marcin Kowalczyk 

Absolwent wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu. W trakcie wieloletniej współpracy z firmą PBSG świadczył usługi doradcze, analityczne i 

szkoleniowe w zakresie wdrażania, doskonalenia i optymalizacji systemów zarządzania usługami IT w 

oparciu o najpopularniejsze międzynarodowe standardy.  

 

Ekspert w dziedzinie zarządzania usługami IT, bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania i 

zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji. W swojej dotychczasowej karierze 

zrealizował z sukcesem ponad 150 projektów wdrożeniowych oraz przeprowadził ponad 100 szkoleń. 

Prelegent na licznych konferencjach poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa, zarządzania 

usługami IT, bezpieczeństwa informacji i Governance. 

 


