
                                     

                                    

 

 

 

 

 

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI 
CYBERBEZPIECZEŃSTWO z perspektywy klienta usług finansowych 

 
Data: 4 października 2019 r. (piątek) 

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, Warszawa 

 

Cel 

Celem seminarium jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących 

cyberbezpieczeństwa w kontekście usług finansowych z perspektywy klienta – uczestnika rynku 

finansowego. 

 

Dla kogo? 

Seminarium skierowane jest do doradców metodycznych, nauczycieli przedmiotów 

ekonomicznych, nauczycieli kształcenia zawodowego i innych nauczycieli zainteresowanych  

ww. tematyką, a także dla szkolnych koordynatorów kampanii Global Money Week. 

  

Forma  

Seminarium szkoleniowe będzie miało formę prezentacji z wykorzystaniem case study, połączonej 

z dyskusją. 

 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 10.00 

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.30  

Seminarium zakończy się o godzinie 14.45 

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 30 września 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem 

elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale 

„CEDUR” lub do wyczerpania miejsc. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu  

https://www.worldinvestorweek.org/index.html
http://www.knf.gov.pl/


                                     

                                    

 

 

 

 

na seminarium może zdecydować kolejność zgłoszeń. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną 

przesłane najpóźniej 1 października 2019 roku.   

 

Kontakt 

Anna Rojek, UKNF, tel. 22 262 48 59, Anna Smyk-Latoszek, UKNF, tel. 22 262 41 22 

e-mail: cedur@knf.gov.pl 

 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Jednocześnie informujemy, iż organizatorzy nie pokrywają 

kosztów dojazdu. 

  

Inne informacje 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w seminarium, materiały szkoleniowe 

oraz publikacje edukacyjne wydane nakładem KNF i Fundacji GPW. 
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PROGRAM 
4 października 2019 r.  

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI 
CYBERBEZPIECZEŃSTWO z perspektywy klienta usług finansowych 

 

Godzina Temat 

10:00-10:30 Rejestracja uczestników  

  

10:30 -12:00 

 Współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni 

 Bezpieczny Internet – prawda czy fikcja? 

 Prywatność w cyfrowym świecie 

 Wykluczenie cyfrowe i finansowe 

 Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klientów usług finansowych 
Krzysztof Maderak, Kierownik Zespołu nadzoru cyberbezpieczeństwa rynku 
finansowego, Departament Cyberbezpieczeństwa, Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego 

12:00-12:45 
Przerwa kawowa 
Podczas przerwy kawowej dla zainteresowanych zwiedzanie GPW 

12:45-13:30 

 Uczestnik rynku – klient jako podatność, cel i narzędzie 
cyberprzestępczości 

 Klasyczne wektory ataku na klienta usług finansowych – case study 

 Q&A 
Krzysztof Maderak, Kierownik Zespołu nadzoru cyberbezpieczeństwa rynku 
finansowego, Departament Cyberbezpieczeństwa, Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego 

13:30 -14:00 
 Kradzież pieniędzy z konta internetowego – uprawnienia klientów 

Marcin Jaworski, Ekspert ds. komunikacji i edukacji w biurze Rzecznika 
Finansowego 

14:00-14:45 
 Prezentacja inicjatyw edukacyjnych Fundacji GPW 

 Prezentacja inicjatyw edukacyjnych UKNF 
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