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Warsztaty pt. „Wykorzystanie cyfrowych 
narzędzi informatyki śledczej w praktyce. 
Rezultaty projektu FORMOBILE” 
skierowane są do przedstawicieli polskich 
służb, którzy w swojej codziennej pracy 
zajmują się informatyką śledzą urządzeń 
mobilnych. Ich celem jest przedstawienie 
funkcjonalności kluczowych rozwiązań 
opracowanych w ramach projektu 
FORMOBILE. Podczas warsztatów 
uczestnicy, korzystając ze sprzętu 
komputerowego, przy wykorzystaniu 
oprogramowania XRY oraz XAMN 
dostarczonego przez firmę MSAB będą 
pracować nad określonymi scenariuszami 
przypadków.  

Informacje o warsztatach 

Kiedy? 

Gdzie? 

Formuła 

| 25-26 kwietnia 2022 roku 

|  

| Warsztaty komputerowe na podstawie scenariuszy użycia 

Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport. 
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Agenda warsztatów* 

DZIEŃ 1 |  25 KWIETNIA 2022 

14:30 – 15:00 Rejestracja uczestników oraz powitalny lunch 

15:00 – 15:10  
Powitanie 
 
Prelegent | Edyta Pazura-Umecka, Marek Wierzbicki 

15:10 – 15:20  
Działania PPBW w obszarze informatyki śledczej i innych 
 
Prelegent | Edyta Pazura-Umecka 

15:20 – 15:50 

FORMOBILE w pigułce 
• Innowacyjne rozwiązania z zakresu pozyskiwania danych, ich 

dekodowania i analizy 
• Pakiet szkoleniowy 
• Standard z zakresu kryminalistyki urządzeń mobilnych 
Podczas prelekcji uczestnicy instalują oprogramowanie XRY i XAMN 

 
Prelegent | prof. Jerzy Kosiński, Marek Wierzbicki 

15:50 – 17:30 
Ekstrakcja danych oraz analiza z wykorzystaniem narzędzi XRY i XAMN 
 
Prelegent | prof. Jerzy Kosiński, Marek Wierzbicki 

17:30 – 18:00 
Podsumowanie z dyskusją 
 
Moderator| Marek Wierzbicki 

19:00 – 21:00 Wspólna kolacja dla uczestników 

*Organizator zastrzega, iż agenda może ulec zmianie oraz przedziały czasowe w niej zawarte mogą się zmieniać 

podczas wydarzenia ,w zależności od tempa prac nad scenariuszami  
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DZIEŃ 2 |  26 KWIETNIA 2022 

8:45 – 9:00  Powitalna kawa 

9:00 – 9:10 
Powitanie oraz wprowadzenie do zadań praktycznych 
 
Prelegent | Edyta Pazura-Umecka, Marek Wierzbicki 

9:10 – 9:25
  

From Mobile Phones to Court – Wprowadzenie do scenariusza 
opracowanego na podstawie Capture the Flag  przeprowadzonego w 
ramach projektu FORMOBILE 
 
Prelegent | kom. Daniel Konwiński, asp. Rafał Ruciński 

9:25 – 11:00 

FORMOBILE TOOLS | Zadanie praktyczne oparte na scenariuszu 
opracowanym na podstawie Capture the Flag 
 
Prelegent | kom. Daniel Konwiński, asp. Rafał Ruciński 

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 

11:15 – 11:30  

From Mobile Phones to Court – Wprowadzenie do  scenariusza 
opracowanego na podstawie the 2nd Ring Trial przeprowadzonym w 
ramach projektu FORMOBILE 
 
Prelegent | prof. Jerzy Kosiński  

11:30 – 13:15 

 

FORMOBILE TOOLS | Zadanie praktyczne oparte na  scenariuszu 
opracowanym na podstawie the 2nd Ring Trial  
  
Prelegent | prof. Jerzy Kosiński, Marek Wierzbicki 

13:15 – 13:45 
Podsumowanie z dyskusją 
 
Moderator| Marek Wierzbicki 

13:45 – 14:45 Lunch oraz zakończenie warsztatów 
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Miejsce wydarzenia 

Countyard by Mariott  

Warsaw Airport 

Sala Balowa (1. piętro)  

Żwirki i Wigury 1J 
00-906 Warszawa 

Jak dotrzeć? 

Wybierając transport publiczny należy się kierować komunikacją 

dojeżdżającą do Lotniska Chopina. Są to linie 175, 188, 148  oraz 331. Dla 

osób, które przyjeżdżają do Warszawy pociągiem najprostszym środkiem 

lokomocji jest autobus linii 175 relacji Dworzec Centralny-Lotnisko Chopina. 

Dojazd autobusem zajmuje około 30 minut. 

Transportem publicznym 

Dla osób przyjeżdzających samochodem udostępniony jest parking P6. 

Instrukcja jak dojechać do parkingu hotelowego w linku TUTAJ.  

Samochodem 

https://www.warszawacourtyard.pl/resourcefiles/pdf/mapka.pdf
https://www.warszawacourtyard.pl/resourcefiles/pdf/mapka.pdf
https://www.warszawacourtyard.pl/resourcefiles/pdf/mapka.pdf
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Dodatkowe informacje 

    Pokrycie kosztów 

W ramach warsztatów uczestnicy mają zapewniony: 
• Nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu Courtyard by Mariott Warsaw Airport 

(po uprzedniej informacji o potrzebie noclegu; zameldowanie od godziny 15:00), 
• Wyżywienie zgodnie z agendą oraz dla gości hotelowych śniadanie w dn. 26.04.2022, 
• Dostęp do laptopa (jeśli w formularzu rejestracyjnym zaznaczono, że uczestnik nie 

będzie korzystał ze swojego laptopa), 
• Dostęp do oprogramowania XRY oraz XAMN. 

 
Uczestnictwo w warsztatach nie wymaga poniesienia żadnych dodatkowych kosztów. 

Udział jest bezpłatny.  

Organizator: 

Edyta Pazura-Umecka 
edyta.pazura@ppbw.pl 
Tel. 663 138 650  
 
  

formobile-project.eu 

communication@formobile-project.eu 

@Formobile2019 
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