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Data: 25 maja 2021 roku 
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 
 

Cel 

Celem webinarium jest przedstawienie praktycznej problematyki cyberbezpieczeństwa w sektorach bankowym  
i ubezpieczeniowym oraz praktyki nadzorczej sprawowanej przez KNF. 

Do kogo kierowane jest webinarium? 

Webinarium skierowane jest do biegłych rewidentów, w szczególności biegłych rewidentów badających sprawozdania 
finansowe banków i zakładów ubezpieczeń. 

Harmonogram czasowy 

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

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 w dniu  
20 maja 2021 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. 

http://www.knf.gov.pl/
mailto:cedur@knf.gov.pl
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PROGRAM 
25 maja 2021 roku (wtorek) 
 

Godzina 

 

 

Temat 

 

 
9:45-10:00 Logowanie uczestników 

  

10:00-11:30 

 Rynek finansowy w Polsce – specyfika funkcjonowania podmiotów sektora 
bankowego i sektora ubezpieczeniowego w kontekście cyberbezpieczeństwa 

Krzysztof Maderak – Kierownik zespołu nadzoru cyberbezpieczeństwa rynku finansowego 
Departament Cyberbezpieczeństwa 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  11:30-11:45 Przerwa 

  

11:45-13:00 

 Zagrożenia i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom rynku finansowego, część 1 

Paweł Piekutowski – Kierownik zespołu CSIRT KNF 
Departament Cyberbezpieczeństwa 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
13:00-13:15 Przerwa  

  

13:15-14:00 

 Zagrożenia i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom rynku finansowego, część 2 

Paweł Piekutowski – Kierownik zespołu CSIRT KNF 
Departament Cyberbezpieczeństwa 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

14:00-14:30 

 Praktyka nadzorcza KNF w zakresie nadzoru nad cyberbezpieczeństwem rynku 
finansowego 

Krzysztof Maderak – Kierownik zespołu nadzoru cyberbezpieczeństwa rynku finansowego 
Departament Cyberbezpieczeństwa 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
14:30-14:45 Przerwa  

  
14:45-15:15 Pytania i odpowiedzi 

   


