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Zaproszenie na SZKOLENIE pt.: 

 

CYBERTERRORYZM I TERRORYZM - ZAGROŻENIA Z TYM 
ZWIĄZANE 

 
Ochrona osób i mienia w świetle obowiązujących przepisów prawnych w 
kontekście zagrożeń terrorystycznych, cyberbezpieczeństwa i ochrony 

danych 

• Co muszą wiedzieć pracownicy, aby stosować skuteczne sposoby oraz metody 

reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 

Jednym z największych zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku jest terroryzm. Do niedawna ta forma przemocy 

przybierała postać zamachów bombowych czy porywania zakładników. Globalizacja i bardzo szybki rozwój 

technologiczny  stał się czynnikiem, powodującym powstanie nowego zagrożenia – cyberterroryzmu, który 

cechuje się wykorzystaniem technologii w celu wyrządzenia szkody (np. włamania do obcych komputerów 

oraz systemów informatycznych, wkradając się na serwery z pominięciem  zabezpieczeń, wysyłanie 

szkodliwych oprogramowań). 

  Co zrobić gdy jest się ofiarą przestępstwa komputerowego?  

 Jak chronić komputer przed atakiem cyberprzestępcy? 

 Co muszą wiedzieć pracownicy, aby skutecznie zareagować w przypadku wystąpienia zagrożenia?  

 

  
PROWADZĄCY:  

Eksperci i specjaliści ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i cyberbezpieczeństwa. Trenerzy i Wykładowcy 

na Uczelniach Wyższych posiadający wieloletnią praktykę i doświadczenie w realizacji działań 

związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym i 

cyberatakom. 
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30 PAŹDZIERNIK 2019 (ŚRODA) – RZESZÓW 

    Adresaci: 
 
Osoby odpowiadające za sprawy związane z ochroną danych osobowych 
 

    Program: 1. Bezpieczeństwo osób i mienia.  
a) ogólna charakterystyka zagrożeń terrorystycznych, cyberterroryzmu oraz naruszeń 
bezpieczeństwa osób i mienia,  
b) rodzaje terroryzmu – terroryzm polityczny i terroryzm kryminalny  

c) wybrane organizacje terrorystyczne na świecie – ich struktura, organizacja, działalność,  

d) polityczne, gospodarcze oraz społeczne skutki zamachów terrorystycznych,  
 

2. Obowiązki organów nadzorujących i służb wykonawczych w zakresie zagrożeń:  

a) terrorystycznych  

b) cyberbezpieczeństwa  
 

3. Postępowanie w razie zagrożenia terrorystycznego.  
 
4. Zapobieganie terroryzmowi i metody jego zwalczania operacje i działania 
antyterrorystyczne.  
 
5. Planowanie i realizacja ochrony fizycznej i techniczno-organizacyjnej wyżej 
wymienionych obszarów z uwzględnieniem zadań i celów obowiązujących 
regulacji krajowych i europejskich:  
 
a) plany ochrony obiektów z zakresu ochrony fizycznej  

b) plany ochrony systemów teleinformatycznych  
 

6. Omówienie regulacji prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego, 
krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej oraz ochrony 
przeciwpożarowej i antywłamaniowej.  

 

  Termin : 
  Miejsce: 
 

  Czas 

trwania: 

30 październik 2019r. (środa)  

Hotel „Prezydencki” Rzeszów, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów (wjazd od Al. mjr. Wacława 

Kopisto)  

od godz: 10.00 do 14.00 

   Cena: 340 zł netto +VAT (od osoby) 

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 15% zniżki 

 Zgłoszenia: Zgłoszenia należy dokonywać e-mailem dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA  
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