
 

 
 

 

Webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty 
praktyczne” 

Data: 5 października 2021 roku  
Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem webinarium jest przedstawienie praktycznej problematyki cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym  
z perspektywy klienta. W trakcie prezentacji omówione zostaną najczęściej stosowane metody ataków na środki 
finansowe użytkowników. 

Do kogo kierowane jest webinarium? 

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. W spotkaniu mogą również wziąć udział 
nauczyciele m.in. doradcy metodyczni podstaw przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele 
przedmiotów ekonomicznych, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką 
webinarium. 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 9:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 10:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 12:30  

Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego 
pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, planując udział uczniów, jak i swój 
indywidualny udział w spotkaniu. W przypadku zgłoszenia przez nauczyciela grupy uczniów, nauczyciel wypełniając 
formularz wskazuje przybliżoną liczbę uczestników wydarzenia. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane 
najpóźniej w dniu 30 września 2021 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.  

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.  

mailto:cedur@knf.gov.pl


 

 
 
 

 

PROGRAM 
5 października 2021 (wtorek) 
 

Webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty 
praktyczne”  

 

dzień – 
miesiąc – 
rok (dzień 
tygodnia) 
Godzina 

 
 

Temat 
 
 

9:45-10:00 Logowanie uczestników 

  

10:00-11:00 

 Metody działania oszustów - omówienie sposobów kradzieży środków finansowych  
w Internecie. 

Paweł Piekutowski 
Kierownik CSIRT KNF 
Departament Cyberbezpieczeństwa 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

     11:00-11:15 Przerwa  

11:15-12:15 

 

 Jak nie dać się okraść w Internecie? Dobre praktyki z zakresu cyberbezpieczeństwa 
użytkownika. 

Paweł Piekutowski 
Kierownik CSIRT KNF 
Departament Cyberbezpieczeństwa 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

   12:15-12:30 Pytania i odpowiedzi 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


