
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
  
 

Cyberbezpieczeństwo – warsztaty dla młodzieży 
 
 

 

 



 

 

 

O nas 
 

Agileo.IT Sp. z o.o. od 2012 roku specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych 

w zakresie szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Obejmują one audyty IT 

(m.in. UKSC, KRI, WCAG), bezpieczeństwo informacji (RODO, kwalifikowany 

podpis elektroniczny) oraz doradztwo w zakresie infrastruktury 

(teleinformatyczne, projektowanie i wdrażanie sieci informatycznych, inżynieria 

oprogramowania). 

Od początku istnienia naszej firmy stawiamy na wsłuchiwanie się w potrzeby 

naszych klientów i odpowiadaniu na nie, a także na przedstawianiu konkretnych 

rozwiązań. Wysoki poziom kompetencji naszych pracowników oraz ich 

zaangażowanie sprawiają, że świadczymy usługi na najwyższym poziomie dla 

podmiotów z sektora prywatnego, jak i publicznego. Mamy świadomość, że 

sukces biznesowy naszych klientów zależy od profesjonalizmu oraz zaufania. 

Jesteśmy ekspertami z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jest to nie tylko nasza 

praca, ale również wieloletnia pasja, z którą jesteśmy związani od początku 

istnienia naszej firmy. Dotychczas zaufało nam wiele międzynarodowych firm, 

instytucji państwowych i organizacji wchodzących w skład infrastruktury 

krytycznej. Prowadzimy również działania zapewniające bezpieczeństwo 

systemów teleinformatycznych. 

Zajmujemy się realizacją najbardziej zaawansowanych technicznych aspektów 

bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Nasze szerokie kompetencji 

z wielu obszarów bezpieczeństwa IT, poparte specjalistyczną wiedzą 

i doświadczaniem pozwalają nam realizować najbardziej zaawansowane 

techniczne projekty. 



 

 

  

Nasze kompetencje 

Eksperci Agileo.IT posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko 

rozumianego cyberbezpieczeństwa. 

Potwierdzaniem naszych kompetencji są liczne certyfikaty np.: 

• Audytor wewnętrzny systemu bezpieczeństwa informacji wg EN ISO/IEC 

27001:2017 

• Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg normy 

PN-EN ISO/IEC 27001 

• Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 

22301:2019 

• CISA - certyfikowany audytor systemów informacyjnych 

• ITIL Foundation Certificate in IT Service Management 

• PRINCE2 

• Zarządzanie ryzykiem w Organizacji zgodnie z wymogami norm PN- ISO/IEC 

20001 i ISO/IEC 27005 

• Audyt Bezpieczeństwa IT 

• Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

• Ochrona Informacji Niejawnych 

• Inspektor Ochrony Danych w świetle wymagań RODO 
 

Nasza misja 

Naszą misją jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa biznesowego organizacji za 

pomocą zaawansowanych technologii IT oraz specjalistycznych usług z zakresu 

ochrony systemów informatycznych i zarządzania bezpieczeństwem informacji.  



 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Mając świadomość stale zmieniającego się 

środowiska w obszarze IT na bieżąco reagujemy 

na nowe zagrożenia. Nasz dział bezpieczeństwa 

biznesu stale analizuje potencjalne zagrożenia 

i wydaje adekwatne rekomendacje 

DOŚWIADCZENIE 
Odpowiadając na konkretne potrzeby klientów 

uwzględniające specyfikę procesów 

biznesowych działamy w sposób przekrojowy - 

nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych 

dziedzin, których kompetencje doskonale się 

uzupełniają. 

 

Dlaczego Agileo.IT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ELASTYCZNOŚĆ 
Dostosowujemy nasze rozwiązania do 

indywidualnych wymagań klienta. Specyfika 

działalności każdego podmiotu stawia przed nim 

konkretne i zróżnicowane wyzwania. Naszym 

zadaniem jest zidentyfikowanie potrzeb 

i precyzyjny dobór rozwiązania. 

NIEZAWODNOŚĆ 
Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi 

klientami i uważnie ich słuchamy. Wspólnie 

pracujemy nad rozwojem naszych produktów 

tak, aby odpowiadały realnemu rynkowemu 

zapotrzebowaniu naszych partnerów. 

TECHNOLOGIE IT 
Stosujemy najnowsze rozwiązania dostępne na 

rynku. Sektor IT jest niezwykle dynamiczny, będąc 

jego aktywnym uczestnikiem nie sposób 

poprzestać na gotowych rozwiązaniach,  

dlatego nieustannie podnosimy kompetencje 

swoich pracowników. 

SERWIS 
Korzystając z naszych usług klienci zyskują 

spokój i pewność, że nawet w najtrudniejszych 

przypadkach zapewniamy pełen serwis 

i wsparcie dla naszych rozwiązań. Po prostu - 

jesteśmy pewni tego, co i w jaki sposób robimy, 

a klienci przekonują się o tym każdego dnia. 



 

 

  

Zespół i doświadczenie 
 

 

Usługi w zakresie ochrony danych osobowych realizujemy od roku 1992. Posiadamy 

bogate doświadczenie praktyczne w zakresie zarówno projektowania skutecznych 

systemów ochrony danych osobowych oraz realizacji funkcji nadzoru dla tego 

obszaru. Zadania realizujemy w interdyscyplinarnym zespole składającym się 

z Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora, co gwarantuje ciągłą 

i należytą realizację powierzonej funkcji. Zespół oddelegowany do realizacji zadania 

posiada pełne wsparcie ekspertów z zakresu prawa oraz nowych technologii aby 

skutecznie i kompleksowo realizować swoje zadania. Posiadamy własny zbudowany 

w oparciu o nasze doświadczenia system informatyczny ABIsite stanowiący 

innowacyjne narzędzie wpierające realizację zadań w obszarze ochrony danych 

osobowych, prowadzenie wymaganych przepisami prawa rejestrów i ewidencji, 

zarządzanie zadaniami, obiegiem pracy oraz szkoleniami. 

Nasz zespół ochrony danych swoje doświadczenie budował wykonując usługi 

wdrożeń oraz audytów dla 1238 klientów. W zakresie ochrony danych osobowych 

w ramach szkoleń i warsztatów przekazaliśmy nasza wiedzę 19822 ich uczestnikom. 

Z naszego autorskiego systemu informatycznego służącego wsparciu w zakresie 

realizacji zadań w obszarze ochrony danych osobowych skorzystało do tej pory 7016 

użytkowników. 
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Poznaj Agileo.IT 

Sergiusz Kunert 

Prezes zarządu Agileo.IT. Aktywnie uczestniczy 

w realizacji projektów, nie tylko na spotkaniach 

z klientami w trosce o jak najlepszą jakość 

świadczonych przez nas usług. 

Sergiusz Kunert 

Audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie 

z normą ISO-27001 (akredytacja British Standards Institution), audytor systemów 

zarządzania ryzykiem zgodnie z normą ISO-27005, audytor zintegrowanych 

systemów zarządzania jakością i środowiskiem, audytor w zakresie systemów 

zarządzania usługami IT zgodnie z normą ISO20000. 

 

Analityk systemów zarządzania informacją, projektant, programista oraz praktyk 

w zakresie technologii C++, JAVA, RubyOnRails, Python. Członek komisji 

Bezpieczeństwa Biznesu przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, 

Ekspert m.in. w projektach realizowanych dla PARP, ARiMR, BZ WBK, MAPEI Polska, 

ROCA Polska, Tramwaje Śląskie S.A., Centralny Ośrodek Sportu, MZK Bielsko-Biała, 

Gmina Bytom, Gmina. Siemianowice Śl., Grupa Sobiesław Zasada. Wykładowca 

w projektach realizowanych dla Ministerstwa Rozwoju, Sądownictwa oraz 

podmiotów z branży medycznej.



 

 

O usłudze 

 

Warsztaty mają na celu przedstawienie realnego zagrożenia, które czyha na użyt-

kowników w sieci. Poprzez liczne dyskusje oraz pracę w grupie potrafimy zaszczepić 

u uczestników ciekawość i odkryć zagadnienia z różnych sfer cyberbezpieczeństwa. 

W sposób naturalny ćwiczymy również język angielski, który jest nieodłącznym ele-

mentem świata IT. W trakcie warsztatów poruszamy tematykę zabezpieczeń - nie 

tylko tych teoretycznych, ale również fizycznych. Objaśniamy jak działa struktura IT, 

a także wyjaśniamy, dlaczego firma informatyczna, to nie tylko informatycy. Pokazu-

jemy również, które zawody są kluczowe w ramach funkcjonowania firmy IT. Dodat-

kowym elementem warsztatów jest praktyczna nauka uczestników, jak zaoszczę-

dzić na kablach internetowych, pokażemy jak zaciska się kable RJ i uczestnicy będą 

mogli sami spróbować w tym swoich sił pod okiem eksperta. 

Doświadczenie ze spotkań z młodzieżą dowodzi, że młodzi odbiorcy cyberświata, 

poruszając się po nim, są podatni na różnorodne zagrożenia. Użytkownicy którzy bez 

większego przygotowania i z bardzo niską świadomością zagrożeń wstępują do tego 

świata stanowią łatwy cel dla cyberprzestępców. Jednocześnie aktywność na zaję-

ciach i burzliwe dyskusje pokazały nam, że młodzi ludzie pragną zgłębiać wskazaną 

tematykę, a my jesteśmy po to, żeby im to umożliwić. 

 

Znak jakości 

Agileo.IT otrzymało Znak Jakości TGLS Quality Alliance potwierdzający wysoką  

jakość świadczonych usług. Gwarantuje on szkolenia na najwyższym poziomie,  

zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym. 

  



 

 

 

Fotogaleria z odbytych warsztatów 

  

  
 

 
 

Wywiad dla Radia Katowice 
 

 

 

https://youtu.be/VSQesT1J1f4


 

 

Referencje 

Wybierając nas decydujesz się na współpracę z doświadczonym i sprawdzonym 

partnerem. 



 

 

 agileo.it 

Zaufali nam 

Naszymi Klientami są placówki oświatowe zarówno z sektora publicznego jak 
i  prywatnego. Kilka z nich to: 

 

  

Zapraszamy do współpracy



 

 

  

Zostańmy w kontakcie 

 
 

 

 

 

 

 

magdalena.gorawska@agileo.it 

+48 725 966 000 

agileo.it 

facebook.com/Agileo.IT 

linkedin/Agileo.IT 

youtube/Agileo.IT 

Magdalena Gorawska  
Menadżer Działu Rozwoju 

agileo.it 

mailto:magdalena.gorawska@agileo.it
https://agileo.it/
https://www.facebook.com/Agileo.IT
https://pl.linkedin.com/company/agileoit
https://www.youtube.com/channel/UC9zsjXRthnDqZGXOzmktY3A
https://agileo.it/


 

 

 


