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Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa informacji z
certyfikatem TÜV, które organizujemy dla Banków
Spółdzielczych wraz z firmą HRS, od pierwszej edycji cieszyły się
dużym zainteresowaniem i dobrą opinią wśród uczestników. 

Moduły zostały skonstruowane w taki sposób, aby odpowiadać
na potrzeby pracowników na różnych poziomach
zaawansowania i „wtajemniczenia” w strukturach bankowych.
Nie bez znaczenia jest też staż pracy, więc przy wyborze
odpowiedniego dla siebie poziomu szkolenia należy wziąć pod
uwagę przede wszystkim swoją rolę w utrzymaniu
bezpieczeństwa informacji w banku, ale również stan swojej
wiedzy. Taki audyt samego siebie pozwoli na dobranie
odpowiedniego poziomu szkolenia.
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Czy można szkolić się na kilku
poziomach jednocześnie?
W jednej edycji szkoleń z
cyberbezpieczeństwa informacji
można przejść przez wszystkie
poziomy w systemie kaskadowym,
czyli zacząć od poziomu
Fundamental, a skończyć na
Manager lub Professional. Zakres
materiału w poszczególnych
modułach nie pokrywa się, ale
wynika jeden z drugiego. 

Mamy pozytywne opinie
uczestników poprzednich edycji,
którzy przeszli szkolenie właśnie w
ten sposób – gruntując
podstawową wiedzę na niższych
poziomach i poszerzając ją na
wyższych. 

Warto jednak zaznaczyć, że
przejście wszystkich poziomów
nie jest koniecznością. Można
wybrać dla siebie jeden
konkretny poziom, który najlepiej
odpowiada naszym potrzebom w
danym momencie.

Moduł I - Wprowadzenie do zagadnień cyberbezpieczeństwa w
aspekcie prawnych i pozaprawnych źródeł wymagań (4+4 h,
Wykład i ćwiczenia) 
Moduł II – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz
cyberbezpieczeństwa w ujęciu systemowym (4+4 h, Wykład i
ćwiczenia) 

Moduł III – Specyfikacja zagrożeń w cyberprzestrzeni (4+4 h,
Wykład i ćwiczenia) 
Moduł IV – Wybrane aspekty skutecznych rozwiązań w
cyberbezpieczeństwie (4+4 h, Wykład i ćwiczenia) 

Moduł V – Postępowanie w przypadku wystąpienia incydentu
(4+4 h, Wykład i ćwiczenia)

Jak są zaprojektowane poziomy w szkoleniu 
z cyberbezpieczeństwa informacji?

Poziom Fundamental - przeznaczony jest dla wszystkich osób, które
potrzebują gruntownego przygotowania i podstawowych rzetelnych
informacji z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

 
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. 

 
Poziom Professional – zaprojektowany z myślą o pracownikach
posiadających wiedzę audytora wewnętrznego, którzy w praktyce
dbają o bezpieczeństwo informacji w banku. 

Czy program szkolenia zmienił się od ostatniej edycji?
Zakres przekazywanej wiedzy na poszczególnych poziomach
pozostaje bez zmian. Trenerzy, na podstawie sugestii uczestników,
modyfikują sposób prowadzenia niektórych modułów, kładąc
większy nacisk na tematy wymagające więcej czasu i uwagi.
Niektóre zmiany zostały uwzględnione w programie w ujęciu
godzinowym. 
Ponieważ każda grupa szkoleniowa jest inna, a uczestnicy mają
różny poziom wiedzy i co za tym idzie różne potrzeby, prowadzący
moderują przebieg szkoleń na bieżąco, korzystając z systemu
monitorującego przyswajanie wiedzy. 

Online czy stacjonarnie?
Szkolenia są prowadzone online. Wymagania techniczne to
komputer z mikrofonem i kamerką i oczywiście dobry dostęp do
Internetu. 
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 przyswojonej wiedzy w
trakcie szkolenia on-line. 

Chcesz otrzymać szczegółowy plan
wszystkich poziomów szkolenia z
cyberbezpieczeństwa? 
Napisz: szkolenia@cruz.com.pl 
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W jakich godzinach prowadzone są szkolenia?
Wszystkie szkolenia odbywają się od poniedziałku do piątku w
godzinach 9-15.
Największą zmianą, jaką wprowadzamy w jesiennej edycji szkoleń,
jest podział modułów na dwie części. Dotychczas każdy moduł
zajmował jeden cały dzień szkoleniowy. 
W zbliżającej się edycji moduły dzielimy na dwie czterogodzinne
części prowadzone w dwa dni. W praktyce oznacza to, że osoby
zapisujące się na poziomy Fundamental albo Manager (każdy z
nich składa się z dwóch modułów) będą uczestniczyć w zajęciach
przez cztery dni, każdego dnia po 4 godziny szkoleniowe. Poziom
Professional to jeden moduł (4+4 h), który rozłożymy na dwa dni,
również po 4 godziny.

Czy szkolenie kończy się egzaminem?
Szkolenia na wszystkich poziomach będą się kończyły 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 dodatkowo płatnego
Certyfikatu TÜV Hessen. 

Kiedy kolejna edycja?
Jesienna edycja szkolenia z cyberbezpieczeństwa informacji jest
przewidziana na przełom października i listopada. Wkrótce
rozpoczniemy zbieranie zapisów. W zależności od ilości zgłoszeń
zorganizujemy grupy szkoleniowe na poszczególnych poziomach i
zaproponujemy dostępne terminy. 
Osoby zainteresowane otrzymaniem informacji o zapisach jak
najwcześniej, prosimy o przysłanie maila na adres
szkolenia@cruz.com.pl

mailto:szkolenia@cruz.com.pl
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Od 1 stycznia 2022 roku
organizacje komercyjne, rządowe
oraz edukacyjne nie będą miały
możliwości dokonywania nowych
zakupów czy odnowień w ramach
programu Open License. 

Pakiety Software Assurance
obowiązujące po tym terminie
będą ważne do daty ich
wygaśnięcia. 

Klienci obecnie korzystający z
programu MOLP będą
zobowiązani w określonym
terminie do przejścia na zakupy
za pośrednictwem programu
Cloud Solution Provider (CSP). 

Od 1 stycznia 2021 roku Microsoft
rozpoczął dodawanie licencji
wieczystych do programu CSP
(tylko w przypadku licencji do
instalacji lokalnej). 

Co jest istotne, pakiet Software
Assurance nie jest dostępny w
ramach programu CSP.

Czym jest „Microsoft Open License Program”?

komercyjne,
rządowe (Government),
edukacyjne (Academic).

Tylko do końca grudnia 2021 roku można kupować produkty w
licencji OPEN.

Microsoft Open License Program to program licencyjny
uruchomiony 20 lat temu, zwany również MOLP, OLP lub
otwartym, czyli OPEN. W ramach tego programu małe i średnie
organizacje mają możliwość nabywania i korzystania z licencji
oraz usług oferowanych przez firmę Microsoft. Przy pierwszym
zakupie konieczne jest nabycie minimum 5 dowolnych licencji.
Wraz z ich uzyskaniem otwiera się 2-letni kontrakt, w ramach
którego Klient ma możliwość domawiania kolejnych licencji w
dowolnej już ilości. Po upływie dwóch lat nowy zakup jest
traktowany jako pierwszy i wiąże się z założeniem nowego
kontraktu.
Licencje Microsoft OLP dzielą się na trzy typy w zależności od
rodzaju organizacji, dla których są przeznaczone:

Licencje Microsoft OLP występują jako produkty wieczyste lub
subskrypcje czasowe. Klient, decydując się na zakup
oprogramowania w ramach MOLP, płaci za nie tylko raz i może
z niego korzystać na zasadzie użytkowania wieczystego.
Licencje nie wygasają.

Obok oprogramowania Klient ma też możliwość wykupienia
pakietu Software Assurance (SA lub LicSAPk). Pakiet ten
zapewnia przede wszystkim aktualizacje oprogramowania do
najnowszych wersji, pomoc techniczną oraz mobilność licencji.
Ważność takiego pakietu wynosi 2 lata z możliwością jego
przedłużania. Program MOLP obejmuje również oferty w modelu
subskrypcyjnym takich licencji jak np. Office 365.

Do 31 grudnia 2021 roku obecni Klienci programu MOLP będą
mogli odnawiać i nabywać nowe licencje w modelach
wieczystym i subskrypcyjnym, w tym Software Assurance czy
usługi Azure. 

KONIEC LICENCJI MICROSOFT OPEN 
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Co to jest Cloud Solution Provider (CSP) i na czym polega?
Cloud Solution Provider (CSP) to aktualnie czołowy model
licencjonowania firmy Microsoft zorientowany głównie 
na odbiorców z rynku małych i średnich przedsiębiorstw (SMB).

Wraz z pojawieniem się Office 365 inne produkty Microsoft
zaczęły działać jako rozwiązania Sofware as a Service (SaaS)
na platformie chmurowej Azure na zasadzie „pay as you go”.
CSP opiera się na modelu subskrypcyjnym oraz rozliczeniu
rocznym lub miesięcznym. 

Model ten jest rozszerzany na kolejne produkty i usługi
producenta, tak aby Klient miał je dostępne w jednym miejscu.
Obowiązującą umową jest tutaj Microsoft Customer Agreement. 

Jest to nowo utworzona, w pełni cyfrowa umowa, która zawsze
jest aktualna i nie wygasa. Zastępuje ona nabywanie licencji 
za pośrednictwem różnych programów, co ułatwia cały proces
zakupowy. 

Celem wprowadzanych przez Microsoft zmian jest zatem
uproszczenie i uspójnienie zasad licencjonowania oraz
zapewnienie Klientom bardziej dopasowanych do ich potrzeb
rozwiązań, co przekłada się na większą elastyczność
współpracy oraz przejrzystość środowiska pracy.

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o. zawarło
z Microsoft umowę CSP. Co za tym idzie, możemy dokonywać
dla Państwa – naszych klientów – zakupu produktów Microsoft.

Dbamy o to, aby mieli Państwo jak najlepsze warunki i ceny,
czujemy się więc w obowiązku poinformować o zmieniającej się
sytuacji i zbliżających się zmianach w ofercie.
W związku z nadchodzącym końcem umowy MOLP obserwujemy
wzrost cen produktów Microsoft.

Oto, jak przedstawia się porównanie wyceny licencji z sierpnia 
i września 2021:

W związku z powyższym sugerujemy, aby Państwo nie zwlekali 
z zakupem oprogramowania Microsoft, bo jak pokazuje trend –
jest małe prawdopodobieństwo, że ceny produktów Microsoft
spadną, a bardzo wysokie, że wzrosną.
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W NAJBLIŻSZYM
CZASIE 
Po wakacjach wróciły webinary CRUZ, które biją rekordy
oglądalności! Dziękujemy Państwu za zainteresowanie 
i uczestnictwo.
W październiku zapraszamy na webinary prezentujące 
 elektroniczny obieg dokumentów, a także webinar 
z ciekawostkami o drukarkach i niszczarkach, w którym
przedstawimy nową platformę do kompleksowych i poręcznych
zakupów.
Szykujemy też niespodziankę, więc warto mieć oko na maile
wysyłane z konta Oferty CRUZ ;)
Czeka na Państwa olbrzymia dawka wiedzy i inspiracji!

Po aktualne linki do rejestracji zapraszamy do zaglądania
na stronę www.cruz.com.pl/webinary 

W czwartek, 7 października banki spółdzielcze korzystające 
z systemu transakcyjnego DefBank mogą obejrzec webinar
poświęcony systemowi SFInX - technologia wspierająca
sprzedaż produktów i obsługę procesów w Bankach
Spółdzielczych
Rejestracja będzie otwarta do godz. 8.00 w dniu webinaru.

Jesienna edycja szkoleń z cyberbezpieczeństwa informacji
odbędzie się na przełomie października i listopada. Tak, jak
pisaliśmy na pierwszych stronach Biuletynu, wprowadziliśmy
niewielką zmianę w organizacji sesji, aby uczestnikom było
wygodniej ;)
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:
szkolenia@cruz.com.pl
oraz o zaglądanie do poczty w Centralach - już wkrótce
rozpoczniemy zapisy i będziemy o tym informować! 


