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WPROWADZENIE 

W dniach 7-8 listopada 2019 roku w Warszawie funkcjonariusze służb odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo, pracownicy instytucji publicznych oraz finansowych, a także 

przedstawiciele nauki i biznesu uczestniczyli w pierwszej edycji konferencji pt. 

„Cyberprzestępczość.1–Technologie” („CP.1–Technologie”). Organizatorami wydarzenia 

były Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Fundacja Przeciwdziałania 

Cyberprzestępczości oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

IDEA 

Idea organizacji dwudniowego spotkania poświęconego technologiom i zwalczaniu 

cyberprzestępczości narodziła się w wyniku chęci stworzenia forum dla firm oraz 

instytucji działających na rzecz cyberbezpieczeństwa, które umożliwiłoby im prezentację 

swoich produktów i rozwiązań oraz wymianę doświadczeń i wzbogacenie wiedzy  

w zakresie nowoczesnych technologii i dobrych praktyk stosowanych do 

przeciwdziałania i zwalczania cyberprzestępczości. 

W trakcie dwóch dni konferencji uczestnicy brali aktywny udział zarówno w panelu 

głównym, jak i sesjach warsztatowych, które pozwoliły zainteresowanym osobom 

dowiedzieć się szczegółów na temat dostępnych rozwiązań.  

Wszystkie prezentacje miały wysoce merytoryczny charakter i dostarczyły odbiorcom 

wielu detali na temat obecnych zagrożeń wynikających z cyberprzestępczości oraz 

sposobach ich zwalczania. Ponadto, podczas konferencji „CP.1–Technologie” zaproszone 

firmy prezentowały własne produkty na specjalnie przygotowanych stoiskach. 
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Wśród obszarów stanowiących wyzwanie dla służb prelegenci wyodrębnili m.in. 

udostępnianie online materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, 

ataki na sieci teleinformatyczne organizacji, pozyskiwanie i analizę danych z internetu 

czy też przestępstwa z wykorzystaniem darknetu i kryptowalut. Wiele z wystąpień miało 

na celu podniesienie świadomości wśród słuchaczy na temat sposobów zwiększenia 

cyberbezpieczeństwa swojej instytucji.   

Podczas konferencji swoje rozwiązania technologiczne zaprezentowali: 

 ChangePro Sp. z o.o./HackindDept Sp. z o.o., 

 Cisco Systems Poland, 

 DataWalk S.A., 

 Evizone Polska Sp. z o.o. 

 IBM Polska Sp. z o.o. 

 MATIC S.A., 

 Mediarecovery Sp. z o.o., 

 Microsoft, 

 VECTRA. 

PODSUMOWANIE 

Wartość merytoryczna wygłoszonych prezentacji oraz późniejsze dyskusje w trakcie i po 

spotkaniu potwierdzają, iż inicjatywa może mieć realny wpływ na usprawnienie 

transferu wiedzy i technologii pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. Pozytywne 

opinie prelegentów oraz uczestników pokazują, że formuła wydarzenia się sprawdziła  

i należy zorganizować jego kolejną edycję w 2020 roku. 

 

SAVE THE DATE: następna edycja konferencji „CP.2–Technologie”           5-6 listopada 2020 r. 
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ChangePro tworzy zespół współpracujących specjalistów z różnych dziedzin, o wieloletnim 

doświadczeniu w obszarach Governance – Risk – Compliance (GRC), zarządzania informacją, 

systemami informatycznymi, procesami, bezpieczeństwem i kontrolą. Prowadząc programy  

i projekty o ogólnopolskim zasięgu w firmach komercyjnych oraz jednostkach administracji 

publicznej, członkowie zespołu operowali na wszystkich szczeblach organizacyjnych, także  

w międzynarodowym środowisku.  

 

Podczas konferencji przedstawiciele ChangePro zaprezentowali platformę HackingDept, 

stanowiącą rozwiązanie oparte na wieloletnich doświadczeniach zespołu wiodących ekspertów 

światowej klasy, opracowaną na bazie bieżących, realnych ataków i sposobów działania 

hackerów, zamkniętą w jednym odseparowanym „pudełku”.  

Platforma zapewnia aktualną i elitarną bazę wiedzy oraz doświadczeń z obszaru bezpieczeństwa 

informatycznego, do których dostęp znajduje zastosowanie w każdej dużej firmie i organizacji, 

we wszystkich obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem: rekrutacyjnym, szkoleniowym  

i prezentacyjnym. Wykorzystując platformę, kluczowi pracownicy zapoznawani są z technikami 

przeprowadzania ataków w zróżnicowanych środowiskach i sposobami obrony przed nimi. 

Dzięki temu Klient, rozumiejąc sposób postępowania napastników, ma możliwość szybszego 

odkrycia źródeł ataków, i zabezpieczenia się przed nimi, ponosząc przy tym jak najmniejsze 

koszty. 

 

Oferta usług i produktów dla Klientów tutaj. 

ChangePro Sp. z o.o. 

ChangePro działa na rzecz 

bezpieczeństwa swoich Klientów, 

budowania świadomości zagrożeń, 

wdraża dedykowane rozwiązania, 

przeprowadza audyty bezpieczeństwa 

i zgodności z regulacjami, np. 

GDPR/RODO.  

ul. Strzeszyńska 35/37  |  60-479 Poznań  
|  www.changepro.pl  | 

PREZENTACJA FIRM 

https://drive.google.com/file/d/1a48UhUCCEmYrHkxE3pUt3Kp8-HMpWDCT/view?usp=sharing
http://www.changepro.pl/
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Cisco Systems, Inc. to amerykańskie 

przedsiębiorstwo informatyczne, największe  

w branży sieciowej na świecie. Obecnie firma 

produkuje, sprzedaje i wspiera rozwiązania  

z zakresu sprzętu sieciowego, 

telekomunikacyjnego, wideo, współpracy 

grupowej, centr przetwarzania danych  

i bezpieczeństwa sieciowego. Dzięki wielu 

akwizycjom, takim jak OpenDNS (obecnie 

Umbrella), Meraki, WebEx, Jasper - Cisco specjalizuje się głęboko w konkretnych segmentach 

rynku - takich jak na przykład Internetu Rzeczy (IoT) czy bezpieczeństwie z chmury. Polski 

oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku.  

 

Podczas konferencji zaprezentowana została architektura Cisco Zero Trust czyli kompleksowe 

podejście do zabezpieczenia dostępu do sieci, aplikacji i środowiska. Założeniem jest brak 

zaufania, gdy ktoś lub coś poprosi o dostęp do wewnętrznych zasobów, bez zweryfikowania 

wiarygodności. 

Cisco Zero Trust umożliwia: 

 Konsekwentne egzekwowanie kontroli oparte na politykach; 

 Uzyskanie pełnego wglądu w użytkowników, urządzenia, komponenty i inne elementy 

w całym środowisku; 

 Uzyskanie szczegółowych logów, raportów i alarmów, które mogą pomóc w lepszym 

wykrywaniu zagrożeń i reagowaniu na nie. 

 

 

 

 

 

 

 

Cisco Systems Poland 

 

ul. Domaniewska 39B  |  02-672 Warszawa   
|  www.cisco.com | 

https://www.cisco.com/
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DataWalk SA to polski high-tech 

rozwijający platformę analityczną 

DataWalk na bazie własnej technologii, 

która pozwala łączyć duże wolumeny 

danych w rozproszonych zbiorach.  

Platforma DataWalk znajduje zastosowanie w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym m.in. 

do wykrywania wyłudzeń, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy czy analizowania  

i monitorowania procesów biznesowych. Spółka komunikowała m.in. o wdrożeniach w sektorze 

ubezpieczeniowym czy sektorze rządowym. DataWalk operuje w modelu vendora tj. dostarcza 

licencje na własny produkt w sektorze enterprise IT, wprowadzając metodyki zwinne do bardzo 

skomplikowanych i zaawansowanych środowisk analitycznych. 

 

 

Podczas konferencji zaprezentowana została analiza darknetu i kruptowalut. Kryptowaluty  

i darknet to idealne środowiska dla oszustów, nic dziwnego, że ich rola w działalności 

przestępczej wciąż rośnie – spodziewany koszt cyberprzestępczości napędzanej w dużej mierze 

przez handel kryptowaltami to 6 bilionów dolarów, czyli ponad 7% światowego PKB w 2021 

roku. Jednocześnie jest to bardzo trudne środowisko do prowadzenia dochodzeń i śledztw  

(m. in. ze względu na zakładaną anonimowość). Łącząc dane związane z kryptowalutami  

z danymi z innych źródeł, system DataWalk może pomóc znaleźć wskazówki na temat 

tożsamości przestępców ukrywających się w darknecie.  

DataWalk pozwala identyfikować interesujące portfele, korelować je z innymi portfelami za 

pomocą przelewów kryptowalutowych, a na koniec łączyć je z pseudonimami i prawdziwymi 

tożsamościami, a wszystko to bez koniczności posiadania umiejętności technicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

DataWalk SA 
ul. Rzeźnicza 32-33  |  50-130 Wrocław   

|  www.datawalk.pl |  

https://datawalk.pl/
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Evizone dostarcza najlepszych dostępnych 

narzędzi do bezpiecznej wymiany 

wiadomości, dokumentów i plików oraz 

zarządzania ryzykiem komunikacyjnym  

w przedsiębiorstwie. 

Działalność Evizone Polska jest związana z produkcją software do rozwiązywania problemów 

związanych z bezpieczną wymianą informacji, zachowaniem zgodności z przepisami 

(corporation compliance) dotyczącymi gromadzenia i przechowywania informacji, ochroną bazy 

wiedzy korporacyjnej i zarządzaniem komunikacją, przede wszystkim problemów związanych 

z bezpiecznym korzystaniem z poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, czatów, 

komunikatorów i podobnych środków komunikacji.  

 

Podczas konferencji zaprezentowany został Evizone Secure Messaging (ESM), który jest 

oprogramowaniem udostępnianym jako usługa typu SaaS, (Software as a Service). Jest to system 

do bezpiecznej bezpośredniej komunikacji przeznaczony dla indywidualnych użytkowników jak 

i dla instytucji. 

Dla organizacji działających na silnie regulowanych, takich jak rynek finansowy, 

ubezpieczeniowy, farmaceutyczny lub sektor instytucji użyteczności publicznej, Evizone Secure 

Messaging zaspokaja potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i prywatności równocześnie 

zabezpieczając przejrzystość i efektywne zarzadzanie komunikacja w sieci. 

Evizone Secure Messaging (ESM) zapewnia:  

 

 całkowitą poufność informacji zarówno w komunikacji jeden-do-jednego (podobnie jak 

w wielu komunikatorach dostępnych na rynku) jak również w komunikacji grupowej; 

 poufną komunikację dostępną na każdym urządzaniu; 

 możliwość odzyskania komunikacji w razie utraty hasła dzięki kluczowi subskrypcji;  

 zarządzanie subskrypcją z poziomu Panelu Subskrypcji bądź przez ActiveDirectory*; 

 wieloczynnikową autoryzację z użyciem FreeOTP/Google Auth lub kodów SMS; 

 możliwość integracji z Mediami Społecznościowymi (autoryzacja przez Google, Facebook 

itp.); 

 możliwość ustalenia cyklu życia informacji; 

 możliwość archiwizacji komunikacji w zewnętrznym systemie archiwizacji; 

 możliwość integracji ze stroną WWW firmy lub aplikacjami webowymi; 

 możliwość brandowania produktu przez dobór: logo, kolorystyki, nazwy i strony 

logowania.  

Evizone Polska Sp. z o.o. 
 

ul. Stefana Batorego 1/5 | 31-135 Kraków     
|  www.evizone.com/pl |  

https://evizone.com/pl/
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Od doradztwa strategicznego i reagowania na 

incydenty przez projektowanie i wdrażanie usług  

w chmurze po świadczenie usług zarządzanych  

w zakresie bezpieczeństwa — IBM® dysponuje wiedzą 

i doświadczeniem, które pozwolą być o krok przed 

cyberprzestępcami.  

Wsparcie w reagowaniu jak i zapobieganiu cyberincydentom wymaga kompleksowego podejścia 

technologicznego. Podczas konferencji zaprezentowana została zintegrowana platforma 

analityczna wspierająca reagowanie na incydenty w cyberprzestrzeni. 

Dostępne rozwiązanie opiera się na trzech filarach czyli IBM Relilient/IBM Qradar/IBM EIA, 

które wchodzą w skład tzw. „SOC in a BOX”. W ramach zaproponowanego kompleksowego 

podejścia wykorzystano IBM Resilient Incident Response Platform (IRP). Jest to światowej klasy 

platforma umożliwiająca pełną obsługę oraz automatyzację procesów reagowania na incydenty. 

Platformę Resilient IRP można szybko i łatwo zintegrować z dotychczasowymi zabezpieczeniami 

i zasobami IT organizacji. Błyskawicznie zwiększa ona przydatność ostrzeżeń bezpieczeństwa, 

zapewniając wartościowe inteligentne analizy i informacje kontekstowe dotyczące incydentów, 

co pozwala na dostosowywanie reakcji do złożonych cyberzagrożeń.  

Drugim elementem składowym opisywanej platformy jest IBM® QRadar® Security Information 

and Event Management (SIEM), który pomaga zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 

precyzyjnie wykrywać zagrożenia w całym przedsiębiorstwie i nadawać im odpowiednie 

priorytety. Oferuje inteligentne analizy, które umożliwiają błyskawiczne reagowanie w celu 

ograniczania negatywnych skutków incydentów. Konsoliduje dane z dzienników i dane  

o przepływach sieciowych pochodzące z tysięcy urządzeń, punktów końcowych i aplikacji 

rozproszonych w sieci. Następnie QRadar koreluje wszystkie te dane i agreguje powiązane ze 

sobą zdarzenia do postaci pojedynczych alertów, dzięki czemu przyspiesza analizę incydentów 

i eliminację problemów. Produkt QRadar SIEM jest dostępny w wersji do instalacji lokalnej oraz 

w środowisku chmurowym. 

Trzecim elementem jest IBM i2 Enterprise Insight Analysis, który pomaga organizacjom 

przekształcać, w czasie niemal rzeczywistym, przytłaczające i odseparowane od siebie dane  

w wartościową informację i wiedzę wywiadowczą. Od bezpieczeństwa narodowego i obrony do 

zapobiegania cyberprzestępczości i atakom na przedsiębiorstwa — to rozwiązanie pozwala 

zdobyć kompleksową wiedzę o wszystkich zagrożeniach, identyfikować słabości i odpierać 

ewentualne ataki. Połączenie narzędzi do analizy i ludzkich zdolności analitycznych umożliwia 

szybką identyfikację ukrytych powiązań i newralgicznych wzorców ukrytych w danych ze 

źródeł wewnętrznych, zewnętrznych i otwartych. 

Przedstawiona platforma pozwala o wiele szybciej i dokładniej korelować dane i wyciągać 

odpowiednie wnioski, które pozwalają na jeszcze doskonalsze zabezpieczenie aktywów firmy, 

przy jednoczesnym przyspieszeniu reakcji zespołów bezpieczeństwa na zaistniałe już incydenty. 

 

IBM Polska Sp. z o.o. 
ul. Krakowiaków 32  |  02-255 Warszawa  

|  www.ibm.com  | 

https://www.ibm.com/pl-pl
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Matic SA działa na polskim rynku od 1990 

roku. Specjalizuje się w dostarczaniu 

zaawansowanych usług oraz rozwiązań  

z zakresu technologii informatycznych oraz 

systemów w obszarach obronności  

i bezpieczeństwa Państwa. W szczególności, 

oferta skierowana jest do sektora 

administracji publicznej, resortów 

mundurowych oraz przedsiębiorstw 

działających w strategicznych sektorach 

gospodarki. Matic SA aktywnie uczestniczy  

i wspiera procesy transformacji 

technologicznej polskich przedsiębiorstw  

i instytucji państwowych. 

 

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostały zagrożenia i szanse prowadzenia operacji białego 

wywiadu w Darknet. Tak jak i życie społeczne, tak również przestępczość migruje do świata 

cyber. Zapleczem dla tej przestępczości - w zakresie handlu złośliwym oprogramowaniem, 

wymiany informacji o metodach ataków na systemy teleinformatyczne, planowaniu i organizacji 

przestępstw dokonywanych drogą cyfrową. Duża część tych zjawisk jest realizowana w tzw. 

Darknecie - dostępnym tylko dla wąskiej grupy osób, często jedynie przez system TOR. Dla 

organów ścigania prowadzenie dochodzeń w darkecie narzuca szereg problemów - przede 

wszystkim bardzo ograniczone metody identyfikacji prawdziwych tożsamości osób. Dzięki 

rozwiązaniom oferowanym przez Matic w zakresie ustrukturyzowanej, historycznej bazy 

danych Darknet, organy ścigania mogą zyskać dodatkowe źródła informacji o osobach  

i zdarzeniach będących w kręgu ich zainteresowania, bez pracochłonnej pracy ze źródłami tych 

informacji. 

 

 

 

 

 

 

Matic SA 
ul. Puławska 300A  |  02-819 Warszawa   

 | www.matic.com.pl |  

https://matic.com.pl/
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Inżynierowie informatyki śledczej Mediarecovery posiadają największe na polskim rynku 

doświadczenie w zakresie analiz informacji cyfrowych, w tym incydentów informatycznych, 

włamań do sieci, nieetycznych lub niezgodnych z prawem działań pracowników. Do tej pory 

wykonali ponad 6000 ekspertyz w tym zakresie. 

Mediarecovery od 2006 roku zajmuje się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa danych, 

użytkowników, aplikacji i infrastruktury IT, które wykorzystywane są przez zespoły CERT (ang. 

Computer Emergency Response Team) i CSIRT (ang. Computer Security Incident Response 

Team) w przedsiębiorstwach i instytucjach. Firma jest partnerem czołowych firm z obszaru 

bezpieczeństwa IT m.in.: RSA, FireEye, Bit9, BlueCoat, McAfee Intel Security, MobileIron, 

Guidance Software. 

Firma jako jedna z kilku w Polsce posiada w swoich zasobach Operacyjne Centrum 

Bezpieczeństwa IT (Security Operations Center – SOC), które dzięki zaawansowanej analizie 

danych i korelacji zdarzeń, pozwala uzyskiwać w czasie rzeczywistym informacje dotyczące 

zagrożeń i przypadków naruszeń bezpieczeństwa sieci. Inżynierowie Mediarecovery doradzali 

oraz z powodzeniem przeprowadzili wiele wdrożeń w największych firmach oraz instytucjach 

rządowych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji. 

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostały następujące technologie: 

 Sail Labs: Media Mining System 

 Cobwebs: Tangles 

 IPS: Medusa 

 

 

 

 

 

 

Mediarecovery Sp. z o.o. 

 

ul. Piotrowicka 61 | 40-723 Katowice  
| www.mediarecovery.pl | 

https://mediarecovery.pl/
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Microsoft Corporation to jedno  

z największych na świecie 

przedsiębiorstw z branży 

informatycznej. Najbardziej znane jako 

producent systemów operacyjnych  

MS-DOS, Microsoft Windows  

i oprogramowania biurowego Microsoft Office. Polski oddział Microsoftu został zarejestrowany 

w 1992 jako Microsoft spółka z o.o. Poza biurem w Warszawie przedsiębiorstwo prowadzi Centra 

Innowacji Microsoft w Łodzi i Poznaniu, a także biuro we Wrocławiu zajmujące się rozwojem 

wyszukiwarki Bing.  

W 2010 roku firma Microsoft wprowadziła na rynek platformę chmurową Azure stworzoną  

w modelu PaaS. Udostępnia ona mechanizmy pozwalające przetwarzać dane, a także je 

składować. 

 

Podczas konferencji zaprezentowano zasady współpracy MS z organami ścigania w zakresie 

pozyskiwania informacji z chmury Azure. Platforma Azure umożliwia elastyczne tworzenie  

i wdrażanie aplikacji oraz zarządzanie nimi w dużej sieci globalnej przy użyciu ulubionych 

narzędzi i struktur. Platforma Azure umożliwia: 

 przygotowanie na przyszłość - ciągłe innowacje firmy Microsoft wspierają w bieżącym 

programowaniu i tworzeniu wizji przyszłych produktów.  

 bezproblemowa obsługa środowiska hybrydowego - rozwiązania lokalne, w chmurze  

i brzegowe — platforma Azure wspiera w dowolnej lokalizacji.  

 tworzenie rozwiązań na własnych warunkach - dzięki wsparciu dla technologii open-

source oraz obsłudze wszystkich języków i struktur można bez problemu tworzyć 

rozwiązania w dowolny sposób i wdrażać je w dowolnym miejscu. 

 zaufana chmura - bezpieczeństwo od podstaw dzięki wsparciu zespołu ekspertów  

i proaktywnym, wiodącym w branży funkcjom zgodności, którym ufają 

przedsiębiorstwa, rządy i startupy. 

W przypadku chmur bezpieczeństwo jest standardem, ale proaktywne podejście platformy 

Azure do zabezpieczeń, zgodności i prywatności jest czymś wyjątkowym. Firma Microsoft jest 

liderem branży w zakresie ustanawiania i ciągłego spełniania jasnych wymagań dotyczących 

zabezpieczeń i prywatności. 

 

 

Microsoft 
 Al. Jerozolimskie 195A | 02-222 Warszawa  

| www.microsoft.com/pl| 

https://www.microsoft.com/pl-pl
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Vectra została założona w 2010 roku jako TraceVector LLC w Nowym Jorku i została 

zarejestrowana w 2012 roku pod nazwą Vectra Networks. Vectra AI, Inc. stosuje sztuczną 

inteligencję, która wykrywa i reaguje na ukryte cyberataki w chmurze, centrach danych i sieciach 

przedsiębiorstw. Platforma Cognito firmy Vectra zapewnia ciągły, automatyczny nadzór 

zagrożeń w celu ujawnienia w czasie rzeczywistym ukrytych i nieznanych cyberataków, które 

aktywnie rozprzestrzeniają się w sieci. Wyłącznym dystrybutorem Vectra AI w regionie Europy 

Środkowej i Wschodniej jest firma Yellow Cube. 

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostało rozwiązanie Vectra Cognito. Rozwiązanie Vectra 

Cognito Detect koncentruje się na analizie behawioralnej, nie bazuje na sygnaturach czy 

wzorcach określonych ataków. Ponadto znajduje aktywne zagrożenia w czasie rzeczywistym 

zanim wyrządzą one znaczne szkody i pozwala na automatyzację procesu wykrywania 

zagrożeń. Celem jest zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa przy mniejszym 

zaangażowaniu zasobów ludzkich. 

Vectra AI to bezpieczeństwo, które myśli, przenosząc sztuczną inteligencję do 

cyberbezpieczeństwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECTRA 
560 S. Winchester Boulevard, Suite| San Jose, CA 95128 

|  www.vectra.ai | 

https://www.vectra.ai/|
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PROGRAM KONFERENCJI 

1. dzień konferencji – 7 listopada 2019 r. (czwartek) 

PANEL KONFERENCYJNY 

8:30 - 9:30 Rejestracja 

9:30 - 9:40 

Otwarcie konferencji, przemówienia powitalne 

Akademia Marynarki Wojennej  
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Fundacja Przeciwdziałania Cyberprzestępczości 

9:40 - 10:00 „Przestępczość Teleinformatyczna XXI wieku – podsumowanie II edycji konferencji” 

dr hab. inż. Jerzy Kosiński, prof. Akademii Marynarki Wojennej 

10:00 - 10:20 
„Prezentacja działań PPBW w obszarze zwalczania cyberprzestępczości i zwiększania 

poziomu cyberbezpieczeństwa” 

prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

10:20 - 10:50 
„Przeciwdziałania materiałom przedstawiającym w Internecie seksualne 

wykorzystywanie dzieci – doświadczenia zespołu Dyżurnet.pl” 

Anna Kwaśnik, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Dyżurnet.pl 

10:50 - 11:20 
„Zintegrowana platforma analityczna wspierająca reagowanie na incydenty  

w cyberprzestrzeni” 

Piotr Biskupski, IBM Polska Sp. z o.o. 

11:20 - 11:50 Przerwa kawowa 

11:50 - 12:20 „Azure and Office 365 Forensics opportunities. Microsoft’s cybersecurity support” 

Peter Fifka, Microsoft 

12:20 - 12:50 
„Czy wiesz jak znacząco skrócić czas od chwili ataku do momentu jego wykrycia?  

My wiemy” 

Piotr Tobiasz, VECTRA 
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*Osobą do kontaktu jest Pani Klaudia Kaczmarek (tel. 61 663 02 21, tel. kom. 501 325 214, e-mail: 

klaudia.kaczmarek@ppbw.pl). 

12:50 - 13:20 „OSINT, WEBINT czy Virtual-HUMINT? Trzy słowa o pozyskiwaniu informacji” 

Tomasz Tatar, Dominik Gierałt, Mediarecovery Sp. z o.o. 

13:20 - 14:30 Przerwa obiadowa 

PANEL WARSZTATOWY 

14:30 - 15:15 Warsztat nr 1 

Microsoft  

Warsztat nr 2 

IBM Polska Sp. z o.o. 

15:15 - 16:00 Warsztat nr 3 

Microsoft  

Warsztat nr 4 

VECTRA 

16:00 - 16:45 Warsztat nr 5 

IBM Polska Sp. z o.o. 

Warsztat nr 6 

VECTRA 

  

2. dzień konferencji – 8 listopada 2019 r. (piątek) 

PANEL KONFERENCYJNY 

9:30 - 10:00 „Architektura Cisco Zero Trust” 

Mateusz Flak, Cisco Systems Poland 

10:00 - 10:30 „Prowadzenie operacji białego wywiadu w Darknet - zagrożenia i szanse" 

Aleksander Goszczycki, MATIC SA 

10:30 - 11:00 „Analiza darknetu i kryptowalut” 

Kamil Góral, DataWalk SA 

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 - 12:00 
„Nowy wymiar edukacji – platforma ofensywnego bezpieczeństwa HackingDept” 

Roman Gąszczak, ChangePro Sp. z o.o. 

Łukasz Wierzbicki, HackingDept Sp. z o.o. 

12:00 - 12:30 
„Bezpieczny polski messenger: Evizone Secure Messenger - cechy użytkowe  

i zabezpieczenia kryptologiczne” 

Jarosław Durak, Evizone Polska Sp. z o.o. 

PANEL WARSZTATOWY 

12:30 - 14:00 ChangePro Sp. z o.o., HackingDept Sp. z o.o. 

14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
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