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Szanowni Państwo,
Cyberbezpieczeństwo to temat priorytetowy dla Centrum Rozwoju Usług Zrzeszenio-
wych. Naszym celem jest dostarczanie naszym klientom bezpiecznych produktów 
i usług w najwyższej możliwej jakości. Rozumiemy, że sam dostęp do skutecznych
rozwiązań może być niewystarczający w obliczu zagrożeń wirtualnej rzeczywistości,
dlatego oferujemy Bankom zarówno dedykowane narzędzia, jak i szeroki wachlarz
szkoleń zapewniających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne
przykłady zastosowania tych narzędzi w sytuacjach kryzysowych.  
W majowym wydaniu Biuletynu CRUZ przeczytają Państwo o naszej drodze do chmury
społecznościowej, o drugiej edycji szkoleń z cyberbezpieczeństwa informacji… i nie
tylko. 
Zapraszam do lektury 
Paweł Gula, Prezes Zarządu CRUZ
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BEZPIECZEŃSTWO
(NIE TYLKO
INFORMATYCZNE)
BANKÓW
Tekst: Paweł Gula

W dobie coraz powszechniej występujących urządzeń elektro-
nicznych w życiu codziennym stajemy przed szeregiem nowych
wyzwań. Są to zarówno kwestie prawne, kulturowe, jak i czysto
techniczne. Urządzenia nazywane inteligentnymi wkraczają   
 do każdego obszaru naszego życia, gdzie lodówka potrafi
sama złożyć zamówienie, lekarz sprawdzić zdalnie niektóre
nasze parametry życiowe, a my mamy dostęp do wszystkich
informacji, korzystając z telefonu lub laptopa bez ruszania się  
 z fotela. 

BEZPIECZENSTWO

(nie tylko informatyczne)

BANKOW

,

,
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W wymienionych obok dokumentach znajdujemy odwołania 
do standardów rynkowych, takich jak odpowiednie normy ISO 
(np. bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, jakości usług,
zarządzania usługami IT, normy dotyczące chmury) oraz
organizacji branżowych dotyczących kontroli (np. ISACA) (5), 
czy normy dotyczące prowadzenia projektów.  

Często pomijanymi dokumentami w trakcie szacowania ryzyka 
z zakresu bezpieczeństwa IT są wszelkie umowy dotyczące usług
informatycznych. Poza standardowymi umowami serwisowymi
należy w szczególności zwrócić uwagę na umowy licencyjne.
Trzeba bardzo uważnie weryfikować zapisy tych umów, ponieważ
niejednokrotnie drobne przeoczenie, np. przekroczenie liczby
wykorzystywanych licencji na oprogramowanie do edycji
dokumentów w biurze, może prowadzić do kosztownych
konsekwencji w trakcie potencjalnej kontroli.  

Ilość regulacji oraz wynikających z nich obowiązków (dodatkowe
umowy etc.) wpływa na efektywność codziennego działania
działów IT, a w efekcie na płynne działanie całej organizacji.
Wymagana jest coraz większa specjalizacja w obszarze IT, który 
w tej chwili nie zamyka się wyłącznie na roli administratora
systemu operacyjnego czy bazy danych, ale wymaga wiedzy 
o ryzyku związanym z podatnościami systemów, bezpiecznego
środowiska informatycznego pracy (świetnym przykładem jest
praca zdalna w czasie pandemii), odpowiedniego dostępu 
do danych bankowych. Nie są to oczywiście wszystkie obszary
jakimi zajmuje się IT.  

Wymogów jest dużo, na szczęście jako świadome organizacje 
i jednostki często wspieramy się dopasowanymi usługami czy
dedykowanym oprogramowaniem. Coraz powszechniejszy staje
się model usługowy jako trend, w którym nie trzeba kupować 
i rozbudowywać bardzo złożonego środowiska. 

Korzystając z prostych konfiguratorów można zbadać
bezpieczeństwo systemów i infrastruktury, sprawdzić, czy nie ma
luk dotyczących bezpieczeństwa tzw. podatności, lub czy wciąż
posiadamy nie rozwijane już oprogramowania np. nie wspierany
przez producenta system Windows 7. Dodatkowo można
sprawdzić, czy nie przekraczamy zobowiązań licencyjnych 
(np. zainstalowane licencje użytkownika domowego „Office Home”
na komputerach służbowych) lub innego oprogramowania
wymagającego odpowiednich licencji. 

W 2020 roku niemal wszystkie organizacje przeniosły się na pracę
zdalną. Niejednokrotnie w bankach informatycy pracują właśnie 
w takim systemie, a ich istotna dla działania organizacji praca
powinna być w pełni rejestrowana. Również w tym obszarze mamy
możliwość skorzystania z gotowych rozwiązań wspierających
bezpieczeństwo pracy zdalnej. 

 

REGULACJE
PRAWNE
Obszar szeroko rozumianej
bankowości regulowany jest 
w pierwszej kolejności przez
ustawę Prawo Bankowe (1),

następnie przez rekomendacje
KNF, takie jak Rekomendacje D,
M, H (2),

a także przez komunikat
dotyczący przetwarzania danych
w chmurze (3) oraz wytyczne EBA
dotyczące np. outsourcingu. 

Związek Banków Polskich
przygotował materiał ułatwiający
zrozumienie zależności pomiędzy
komunikatem chmurowym oraz
outsourcingiem (4). 

Nie są to oczywiście wszystkie
dokumenty dotyczące obszaru IT
w bankach, lecz według mnie 
są one wyjściowym zestawem
dokumentów, z którym każdy
pracownik IT powinien być
zaznajomiony. 

Każdy z tych dokumentów dotyczy
w pierwszej kolejności
działalności banku, ale dotyka też
bezpośrednio obszaru
infrastruktury i systemów
informatycznych banków.



(1) Prawo bankowe
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?
id=WDU20200001896   

(2) Rekomendacje KNF
https://www.knf.gov.pl/dla_rynk
u/regulacje_i_praktyka/rekomen
dacje_i_wytyczne/rekomendacje
_dla_bankow?
articleId=8522&p_id=18  

(3) Komunikat UKNF dot. chmury
obliczeniowej
https://www.knf.gov.pl/dla_rynk
u/fin_tech/chmura_obliczeniowa  

(4) ZBP Polish Cloud
https://zbp.pl/Dla-
Bankow/Bankowosc-
elektroniczna/PolishCloud   

(5) ISACA
https://www.isaca.org/  

PRZYDATNE
LINKI
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Podsumowując, praktycznie każda organizacja powinna
samodzielnie szacować zakres ryzyka, z jakim mierzy się 
w codziennej działalności. Na szczęście dzięki dobrym partnerom
i usługom można część obowiązków weryfikacji poszczególnych
rozwiązań informatycznych przekazać w wyspecjalizowane ręce.  
  
Aktualnie kończymy przygotowanie dla Państwa wstępnej oferty
dotyczącej kontroli obszaru IT. Jeśli będą Państwo zainteresowani,
zapraszamy do kontaktu z opiekunem handlowym. Wszelkie uwagi
oraz wymagania z Państwa strony pozwolą nam rozwijać ofertę,
by docelowo sprostać Państwa oczekiwaniom. 

Grono partnerów technologicznych sukcesywnie się powiększa.
Jestem przekonany, że wspólnie z Państwem będziemy mogli
zrealizować projekty z obszaru bezpieczeństwa IT, począwszy 
od ich kontroli po wprowadzanie wymaganych zmian. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001896
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/rekomendacje_i_wytyczne/rekomendacje_dla_bankow?articleId=8522&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/chmura_obliczeniowa
https://zbp.pl/Dla-Bankow/Bankowosc-elektroniczna/PolishCloud
https://www.isaca.org/
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Trwają zapisy na drugą edycję szkoleń z cyberbezpieczeństwa
informacji, która rozpocznie się już w czerwcu.

Szkolenia są zaprojektowane dla uczestników na trzech
poziomach zaawansowania: 
  
Poziom Fundamental - przeznaczony jest dla wszystkich osób,
które potrzebują gruntownego przygotowania i podstawowych
rzetelnych informacji z zakresu cyberbezpieczeństwa. 
Moduł I - Wprowadzenie do zagadnień cyberbezpieczeństwa 
w aspekcie prawnych i pozaprawnych źródeł wymagań.
Moduł II – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz
cyberbezpieczeństwo w ujęciu systemowym.
Szkolenie dwudniowe.

 
Poziom Manager - został przygotowany z myślą o osobach, które
posiadają już podstawową wiedzę praktyczną z obszaru
cyberbezpieczeństwa oraz mają co najmniej dwuletnie
doświadczenie w pracy w Banku. 
Moduł III – Specyfikacja zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Moduł IV – Wybrane aspekty skutecznych rozwiązań 
w cyberbezpieczeństwie.
Szkolenie dwudniowe.

 
Poziom Professional – zaprojektowany z myślą o pracownikach
posiadających wiedzę audytora wewnętrznego, którzy w praktyce
dbają o bezpieczeństwo informacji w banku. 
Moduł V – Postępowanie w przypadku wystąpienia incydentu.
Szkolenie jednodniowe.

 
Wszystkie szkolenia odbywają się od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00-15.00. 
Każdy moduł to 8 godzin szkoleniowych wykładów połączonych 
z ćwiczeniami.
Wielkość grup jest ograniczona do 7-10 osób, co zapewnia dobrą
komunikację trenera z uczestnikami, jak również bieżące
monitorowanie postępów w przyswajaniu materiału. 

Każdy z modułów szkoleniowych zostanie przeprowadzony 
za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Dodatkowo uczestnicy
będą się logować do dedykowanej platformy szkoleniowej, 
przez którą trener będzie anonimowo sprawdzał poziom zdobytej
wiedzy w trakcie szkolenia on-line. 
 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Z CERTYFIKATEM TÜV

 
Kwietniowa edycja cyklu szkoleń 
z zakresu cyberbezpieczeństwa
informacji z certyfikatem TÜV
zakończyła się sukcesem. 

PIERWSZA
EDYCJA
SZKOLEŃ 

Przeszkoliliśmy 34 przedstawicieli
18 Banków ze Zrzeszenia BPS. 

Niektórzy brali udział w jednym
poziomie szkolenia, jednak
znaleźli się również chętni, 
by przejść cały cykl kaskadowo 
i w ciągu jednego miesiąca
odbyli aż 5 dni szkoleniowych!
Wszystkim serdecznie gratulujemy
i cieszymy się z osiągniętych
znakomitych wyników. 

Uczestnicy spotkań na wszystkich
poziomach wystawiali
programowi bardzo wysokie noty,
co pokazało, że zagadnienia
przynoszą pracownikom Banków
wartość, a sposób prowadzenia
jest angażujący i ciekawy. 

Szkolenie obejmuje

bardzo obszerny

temat, a ten został

przedstawiony

w przystępny

i rzeczowy sposób.
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Bardzo

wyczerpujące

szkolenie

z tematyki cyber-

bezpieczeństwa, 

na pewno pomoże

mi w dalszej

pracy.

Szkolenia na każdym poziomie kończą się egzaminem.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia odbycia
szkolenia z odpowiednim zakresem wiedzy. Osoby, które pomyślnie
zdadzą egzamin, otrzymają Certyfikat z licencją TÜV Know How
Club, potwierdzający zdobytą wiedzę. Mogą również wnioskować
o wystawienie Certyfikatu TÜV Hessen za dodatkową opłatą.
 

DOSTĘPNE 
CERTYFIKATY TÜV

Zanim przedstawimy konkretny terminarz szkoleń, musimy stworzyć
listę osób zainteresowanych, aby zaplanować  dla nich
odpowiednie grupy szkoleniowe.
Zainteresowanych tym tematem  prosimy o zadeklarowanie 
do poniedziałku, 7 czerwca 2021 r., ile osób z Państwa Banku
będzie uczestniczyć w poszczególnych szkoleniach (Fundamental,
Manager i Professional). 

W zależności od ilości zgłoszonych osób zorganizujemy grupy
szkoleniowe i zaproponujemy dostępne terminy. Zgłoszenia proszę
przesyłać mailem na adres: szkolenia@cruz.com.pl 

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Będąc w temacie cyberbezpieczeństwa – przypominamy, 
że tylko do końca czerwca pracownicy Banków 
oraz członkowie ich rodzin mogą skorzystać z atrakcyjnej
promocji na oprogramowanie antywirusowe Bitdefender! 

W ofercie znajdą Państwo licencje na jedno i na wile stanowisk,
możliwy jest również wybór okresu ochrony, przy czym 
na wszystkie opcje obowiązuje ta sama  zniżka aktywowana
hasłem.

Osoby zainteresowane zakupem Bitdefendera z 50-procentową
zniżką znajdą kod promocyjny oraz linki do oferowanych
produktów na stronie 
cruz.com.pl/aktualnosci, 
a konkretnie w artykule z 11 maja br. ;)
BITDEFENDER - PROMOCJA DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW

OFERTA SPECJALNA DLA
PRACOWNIKÓW BANKÓW

Chcesz otrzymać szczegółowy
plan wszystkich poziomów
szkolenia 
z cyberbezpieczeństwa? 

Napisz: szkolenia@cruz.com.pl



CRUZ ORGANIZUJE CORAZ
WIĘCEJ WEBINARÓW 
Chcemy umożliwiać Państwu jak najłatwiejszy dostęp 
do webinarów organizowanych przez Centrum Rozwoju Usług
Zrzeszeniowych. Stale poszerzamy ten obszar i szukamy nowych
tematów, które spotkają się z Państwa zainteresowaniem 
i zapotrzebowaniem.  
Zachęcamy do odwiedzenia strony cruz.com.pl/webinary - tutaj
znajdą Państwo informacje o nadchodzących spotkaniach online,
szczegółowe opisy poruszanych tematów oraz możliwość
zarejestrowania się. Zapraszamy!  FUNKCJE 

DEEP SECURITY

Funkcje Deep Security podzielone

zostały na 3 obszary ryzyka.

Wszystkie funkcje obsługiwane są

poprzez jednego agenta 

i w ramach jednej centralnej

konsoli zarządzania:  

1. Network Security – mechanizmy

ochrony sieciowej. 

2. System Security – mechanizmy

monitorowania i ochrony na

poziomie systemu operacyjnego 

i aplikacji pozwalające 

na identyfikację zmian i operacji

oraz zablokowanie z centralnego

poziomu. 

3. Malware prevention -

udoskonalona ochrona

antimalware wykorzystująca obok

klasycznych sygnatur mechanizmy

analizy behawioralnej, uczenia

maszynowego, a także dodatkowa

funkcja integracji z SandBox –

podejście takie pozwala na

ochronę przed dynamicznie

zmieniającymi się zagrożeniami. 
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DEEP SECURITY 
TO ZAAWANSOWANA
OCHRONA SERWERÓW  
Deep Security jest technologią przeznaczoną do kompleksowej
ochrony najbardziej krytycznych zasobów organizacji:
serwerów i centrów przetwarzania danych, niezależnie 
od wykorzystywanych technologii oraz systemów operacyjnych. 

Na serwerowe systemy operacyjne czyha coraz więcej
zagrożeń. Środowiska serwerowe nawet w odizolowanych
sieciach są podatne na zagrożenia wynikające nie tylko 
z błędów na poziomie sprzętu, systemu operacyjnego czy
aplikacji, ale również błędów i działań administratora 
i użytkownika. Obecnie można zauważyć coraz bardziej
nasilające się i ukierunkowane ataki. Problem jest również
eskalowany poprzez coraz większą informatyzację środowisk
m.in. rozwiązań mechaniki przemysłowej, systemów monitoringu
wizyjnego itp. Jednocześnie w organizacjach często brakuje
wykwalifikowanego personelu zarządzającego obszarem
cyberbezpieczeństwa.  

Rozwiązanie Deep Security pozwala na wdrożenie właściwych
mechanizmów bezpieczeństwa w korelacji z potrzebami
biznesowymi, typem chronionego środowiska i zidentyfikowanym
poziomem ryzyka. Mnogość i różnorodność środowisk IT
adresowana jest poprzez mechanizmy Deep Security, które
pozwalają na maksymalną automatyzację operacji
bezpieczeństwa. 

cruz.com.pl

/webinary

http://www.cruz.com.pl/webinary
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Zapisy na stronie
cruz.com.pl/webinary 

Serdecznie zapraszamy 
na webinar „Deep Security.
Jak skutecznie chronić
serwery i zarządzać
podatnościami?” 

Powyższe spojrzenie pozwala na kompleksowe wpisanie systemu
Deep Security w proces zarządzania bezpieczeństwem,

począwszy od identyfikacji zasobów i zagrożeń (integracja 
z wirtualizatorami, wbudowany skaner podatności), 

poprzez ochronę w trybie ciągłym (automatyzacja reguł
bezpieczeństwa), 

skończywszy na monitorowaniu skuteczności zastosowanych
mechanizmów (centralne monitorowanie 
w trybie rzeczywistym zmian i operacji na zasobach). 

W naszej ocenie narzędzie, o którym Państwu piszemy,
doskonale odpowiada potrzebom większości Banków. Dlatego
zachęcamy do bliższego zaznajomienia się z rozwiązaniem
Deep Security na webinarze, który organizujemy dla Państwa 
na platformie MS Teams już 8 czerwca. 



Webinar 1: Obsługa kadr i płac

świadczona dla Banku przez

CRUZ odbędzie się we wtorek, 

1 czerwca 2021 r. – zapraszamy

wszystkich zainteresowanych

outsourcingiem obsługi kadr 

i płac do CRUZ. 

Webinar 2: Kadry i płace

obsługiwane samodzielnie przez

Bank w systemie HaeR2,

zaplanowany na 9 czerwca br. –

zapraszamy Banki samodzielnie

obsługujące kadry i płace,

zainteresowane wykorzystaniem

wielofunkcyjnej platformy HaeR2. 

Webinar 3: Platforma HaeR2 

do obsługi wszelkich procesów

HR w Banku rozpocznie się 

16 czerwca 2021 r. – zapraszamy

zainteresowanych obsługą

wszelkich procesów HR

wykraczających poza obsługę

karowo-płacową, również 

z wykorzystaniem oferowanej

platformy HaeR2. 
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W CZYM JEST LEPSZA
PLATFORMA HAER2 
I OBSŁUGA KADROWO-
PŁACOWA? 
O możliwościach Platformy HaeR2 obsługującej kadry i płace
mówimy często i… nie bez powodu! 

Naszym celem jest dostarczanie Bankom Spółdzielczym
rozwiązań poprawiających funkcjonowanie na wielu różnych
płaszczyznach. 

Jedną z takich płaszczyzn jest obsługa kadrowo-płacowa,
która, nieodpowiednio prowadzona, może przysparzać
kłopotów wynikających z niewywiązywania się z regulacji 
i wymogów prawnych, jak również negatywnie wpływać 
na ergonomię osób w nią zaangażowanych. 

Platforma HaeR2, do której aktualnie oferujemy przystąpienie
na preferencyjnych warunkach, jest wielofunkcyjnym
rozwiązaniem, kompleksowym i prostym w obsłudze. W jednym
miejscu gromadzi wszelkie formalności niezbędne 
do prowadzenia spraw kadrowych, a zautomatyzowany system
ułatwia kontrolę poprawności rozliczeń i wiele więcej. 

Aby zaprezentować Państwu funkcjonalności tego narzędzia,
zaplanowaliśmy organizację trzech webinarów prezentujących
możliwości Platformy HaeR2. 

Na każdym z nich pokażemy, w jaki sposób Platforma HaeR2
odpowiada na różne potrzeby Banków Spółdzielczych. 

Webinary będzie prowadził nasz partner - firma ER2. Na
wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy, prosimy więc 
o wpisanie w przeglądarkę adresu: cruz.com.pl/webinary 

i zarejestrowanie się. 
 

Na koniec chcielibyśmy dodać, że mamy doświadczenie z
Platformą HaeR 2 również jako użytkownicy – załoga CRUZ
korzysta z niej codziennie. 

Zachęcamy do wzięcia
udziału w jednym wybranym
albo we wszystkich trzech
spotkaniach, aby przekonać
się, które rozwiązanie jest
aktualnie tym najlepiej
dopasowanym do Państwa
potrzeb: 
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W NAJBLIŻSZYM
CZASIE
Już wkrótce kolejne tematy
webinarów! Przygotowujemy
dla Państwa webinar
Elektroniczny Obieg
Dokumentów, który
poprowadzą eksperci 
z firmy Konica Minolta. 
Tutaj warto zaglądać, 
by być na bieżąco:
cruz.com.pl/webinary 

Oferta specjalna na
rozwiązania oparte na
Platformie HaeR2 obejmuje
rezygnację z kosztów
wdrożenia systemu.
Zainteresowanych ofertą
zapraszamy na tematyczne
webinary oraz do składania
zapytań mailem:
oferty@cruz.com.pl

Nawiązaliśmy partnerstwo 
z INCASO Group – 
już w czerwcu będą
Państwo mieli dostęp 
do usługi iAML 

Zapisy na Biuletyn CRUZ!
Wszystkim zainteresowanym
będziemy wysyłać Biuletyn
bezpośrednio na skrzynkę
email.
cruz.com.pl/biuletyn 


