Szanowni Państwo,
W bieżącym roku Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zainicjowała nowy cykl konferencji, który
każdorazowo odbywa się pod hasłem „Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan”.
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w trzeciej edycji tego wydarzenia, tym razem poświęconego
bezpieczeństwu cyfrowemu pt.: „Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan: branża stawia
na cyberbezpieczeństwo IT/OT”. Wydarzenie odbędzie się online, zapraszam Państwa do zarezerwowania
w swych kalendarzach terminu 18 maja.
Spotkamy się z reprezentantami branży wod-kan, aby ustalić, jaką wagę przykłada się do zagadnienia
cyberbezpieczeństwa w naszych przedsiębiorstwach. Dziś jedno można podkreślić z całą mocą – nie jest to
temat, który nas nie dotyczy, który możemy odłożyć do katalogu spraw mniej ważnych, spraw
do załatwienia w przyszłości. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stoją na straży dostarczania
mieszkańcom wody oraz gwarantują odbiór ścieków, a bezpieczeństwo tych działań, także bezpieczeństwo
cyfrowe, jest sprawą kluczową i priorytetem. Chcemy o tym rozmawiać, wysłuchać głosu branży.
W imieniu IGWP zapraszam i gorąco zachęcam do udziału w tej konferencji. Jestem przekonana, że program
majowego wydarzenia uznają Państwo za wart zainteresowania, a czas, który poświęcicie na udział
w naszej konferencji, z pewnością nie będzie czasem straconym. Zamierzamy dostarczyć Państwu potężną
dawkę wiedzy, podzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami i doświadczeniem, a także zaprezentować
interesujące rozwiązania dedykowane branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
Do zobaczenia 18 maja!
Dorota Jakuta
Prezes IGWP
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AGENDA

10:00-10:10
Otwarcie konferencji
Dorota Jakuta, Prezes IGWP
Anna Lembicz, Redaktor naczelna kwartalnika "Wodociągi Polskie"
10:10-10:30
Budowanie i wzmacnianie odporności infrastruktury krytycznej na zagrożenia w
cyberprzestrzeni
Jarosław Pudzianowski, główny specjalista, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Piotr Szufnara, główny specjalista, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
10:30-10:50
Projektowane zmiany Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – wybrane aspekty
r.pr. Paweł Gruszecki, Counsel, Praktyka IP&TMT, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
10:50-11:10
Piękno cyberbezpieczeństwa: wyzwania i osiągnięcia
dr inż. Adrian Kapczyński, koordynator podobszaru badawczego "Cyberbezpieczeństwo",
Politechnika Śląska
11:10-11:30
przerwa
11:30-11:50
Wprowadzanie wymogów Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
w przedsiębiorstwie wod-kan, na podstawie własnych doświadczeń
Cezary Młynarczyk, Oficer bezpieczeństwa (CSO), Aquanet SA
11:50-12:10
Koncepcja i implementacja behawioralnego systemu wykrywania współczesnych zagrożeń
w sieciach OT
Mariusz Rzepka, Sales & Channel Leader, ICsec SA
12:10-12:30
Rozwiązania telemetryczne jako element zapewnienia ciągłości dostawy wody
o odpowiedniej jakości w warunkach cyberzagrożenia
Mariusz Śledzik, Kierownik Zespołu ds. Monitoringu, Modelowania Sieci i Hydrogeologii, Wodociągi
Kieleckie Sp. z o.o.
12:30-12:50
Doskonalenie cyberbezpieczeństwa zintegrowanych obszarów IT, OT i IoT
dr inż. Mariusz Stawowski, Dyrektor Techniczny, CLICO
12:50-13:10
przerwa
13:10-13:30
Jak skutecznie i niedrogo zarządzać bezpieczeństwem
Wiesław Kasprzak, Ekspert cyberbezpieczeństwa, Blue Energy

13.30-13:50
Wieloaspektowość w dążeniu do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w PWiK Malbork
Krystyna Babirecka, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku
sp. z o.o.
13:50-14:10
Usługa SOC w świetle wymagań Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Cyprian Gutkowski, Specjalista ds. bezpieczeństwa procesów IT, ComCERT S.A.
Maciej Pyznar, Dyrektor Działu Usług, ComCERT S.A
14:10-14.40
Debata
Moderator konferencji: Anna Lembicz, Redaktor naczelna kwartalnika IGWP "Wodociągi Polskie"

Cena (zawiera interaktywne uczestnictwo w konferencji online, materiały konferencyjne)
299 zł netto - członkowie IGWP
349 zł netto - pozostali uczestnicy
Zgłoszenia online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl do 18.05.2021, godz. 09.30
Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732, email: webinaria@igwp.org.pl
Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne
ze standardowym oprogramowaniem, głośnikami oraz dostępem do internetu.

