
 

 
Data: 12 lipca 2022 roku 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
Webinarium pt. „Problematyka i profilaktyka cyberbezpieczeństwa w bankach spółdzielczych” 
 
 
Cel 

Celem webinarium jest przedstawienie problematyki cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym na wybranych 
przykładach. W trakcie prezentacji omówione zostaną najczęściej stosowane metody ataków na środki finansowe 
użytkowników oraz nieautoryzowane transakcje płatnicze. 

Do kogo kierowane jest webinarium 

Webinarium skierowane jest do pracowników banków spółdzielczych. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 9:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 10:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 15:00  

Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego 
pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 11 lipca 
2022 roku. 

Informacje techniczne 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez 
przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami 
uczestnictwa. 

Materiały 

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację. 

Opłaty 

Udział w webinarium jest bezpłatny.  

Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule podając tytuł  
i datę wydarzenia.  
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Webinarium pt. „Problematyka i profilaktyka cyberbezpieczeństwa w bankach spółdzielczych” 

 
PROGRAM 
12 lipca 2022 roku (wtorek) 
 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

9:45-10:00 Logowanie uczestników 

10:00-11:30 

 Oszustwa internetowe z wykorzystaniem ataków phishingowych 

 Najpopularniejsze ataki na klientów bankowości elektronicznej 

 Sposoby działania cyberprzestępców 

 Jak rozpoznać fałszywe strony bankowości elektronicznej 

Paweł Piekutowski – kierownik 
Departament Cyberbezpieczeństwa 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

11:30-11:45 Przerwa 

11:45-12:45 

 Metody działania cyberprzestępców 

 Darknet – analiza dostępnych zasobów 

 Telegram – analiza działań zaobserwowanych na rosyjskim komunikatorze 
internetowym 

Paweł Piekutowski – kierownik 
Departament Cyberbezpieczeństwa 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

12:45-13:00 Przerwa  

13:00-14:30 

 Jak kradnie złośliwe oprogramowanie na urządzeniach mobilnych 

 Najczęstsze metody infekcji urządzeń mobilnych 

 Sposoby kradzieży poświadczeń do bankowości elektronicznej na urządzeniach 
mobilnych 

 Praktyczne przykłady kampanii dystrybucji złośliwego oprogramowania 

Michał Strzelczyk – główny specjalista 
Departament Cyberbezpieczeństwa 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

14:30-14:45 Przerwa  

14:45-15:00 Pytania i odpowiedzi 

   


