
Szkolenia 
z budowania świadomości 
użytkowników w zakresie
cyberbezpieczeństwa

Czas trwania kampanii „Bezpieczny Szpital”: 

4 tygodnie + 3 miesiące działań wzmacniających 

Przebieg kampanii „Bezpieczny Szpital” 

Zakres usługi szkoleniowej realizowanej przez Supremo.pl:

Kampania „Bezpieczny Szpital” na terenie całej placówki 

Dedykowane szkolenia dla kadry zarządzającej 

Dedykowane szkolenia dla kadry pracowniczej 

Dedykowane szkolenia dla kadry IT 

Materiały Video i w formie pdf 

Działania wzmacniające i utrwalające 

BEZPIECZNY 
SZPITAL 

Przygotowanie komunikacji dla wszystkich pracowników z zaproszeniem do udziału kampanii 

"Bezpieczny Szpital". 

Szkolenia online dla Kadry Zarządzającej:

2 godzinne webinary na żywo, 2 spotkania z sesją pytań i odpowiedzi. 

Szkolenia online dla Kadry Pracowniczej:

2 godzinne webinary na żywo, 4 spotkania z sesją pytań i odpowiedzi. 

Szkolenia online dla IT:

2 godzinne webinary na żywo, 2 spotkania z sesją pytań i odpowiedzi. 

Warsztaty z działem IT podsumowujące zebrany materiał podczas webinarów celem zwiększenia 

odporności na cyber ataki. 

Zapis archiwalny prowadzonych webinariów dla celów edukacyjnych przyszłych pracowników szpitala. 

Cykl komunikacji przypominającej i utrwalającej zdobytą wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Kanały komunikacyjne: Poczta E-mail, plakaty i gadżety dla pracowników. 



Merytoryczny program szkoleń 

Szkolenia dla kadry zarządzającej:

Branżowe referencje i zaufanie:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

bezpiecznyszpital@supremo.pl

Szukasz rozwiązań Microsoft? Supremo.pl, tym się właśnie zajmujemy

PARTNER OF THE YEAR 2019

Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne?

Rola kierownika jako mentora w zespole

Co to aktywa informacyjne i dlaczego są celem hackerów. 

Malware, Spyware, phishing, vishing.

W jaki sposób przestępcy wydobywają dane i do czego 

wykorzystują?

Skala zagrożeń.

Jak się bronić w praktyce?

Socjotechniki – wywieranie wpływu.

Co Ty możesz zrobić w kwestii 

bezpieczeństwa.

Mechanizmy bezpieczeństwa – hasła.

Przykłady ataków poprzez pocztę 

elektroniczną

Przykłady ataków przez strony internetowe

Zasady zachowania w podejrzeniu bycia 

zaatakowanym 

Szkolenia dla kadry zarządzającej:

Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne?

Malware, Spyware, phishing, vishing.

W jaki sposób przestępcy wydobywają dane i do czego 

wykorzystują?

Socjotechniki – wywieranie wpływu.

Co Ty możesz zrobić w kwestii bezpieczeństwa.

Mechanizmy bezpieczeństwa – hasła.

Przykłady ataków poprzez pocztę 

elektroniczną

Przykłady ataków przez strony internetowe

Zasady zachowania w podejrzeniu bycia 

zaatakowanym

Szkolenia dla IT:

Zasady zachowania w podejrzeniu bycia zaatakowanym 

– jak pomóc pracownikowi 

Zasady i procedury na wypadek cyber ataku na 

organizację 

Zabezpieczenie i ochrona tożsamości 

„bekap” a sprawdzona kopia 

bezpieczeństwa oraz utrzymanie ciągłości 

działania krytycznych systemów 

Najnowsze narzędzia wspierające 

odporność organizacji na cyber ataki 

Cena za kampanię „Bezpieczny Szpital” – 19.800 zł netto 

Projekt NFZ – „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych szpitali”

Odpowiedź na działanie – Zakup i wdrożenie systemów zapewniających bezpieczny system poczty 
elektronicznej, włączając w to systemy weryfikacji załączników i treści korespondencji oraz systemy 
wieloskładnikowego uwierzytelniania 


