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DLACZEGO MY?

ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

WIEDZA 
I DOŚWIADCZENIE

DOGODNIE 
WARUNKI

SYSTEMY
KOMUNIKACYJNE

BEZPIECZEŃSTWO
I SIECI IP

SMART CITY

INFRASTRUKTURA
DATA CENTER

SYSTEMY
TELETECHNICZNE

USŁUGI SZYTE
NA MIARĘ

BIZNESOWE 
PODEJŚCIE

Posiadamy wieloletnie,  bogate 
doświadczenie w projektach 

z cyberbezpieczeństwa.

Wycena i harmonogram realizacji 
usług cybersecurity dostosujemy do 

Twoich możliwości budżetowych.

Wdrażamy cyberbezpieczeństwo 
uwzględniając oczekiwania i potrzeby 

Twojej organizacji.

Stawiamy na praktyczne podejście 
do cyberbezpieczeństwa, które jest 

osadzone i dostosowane do polskich 
realiów.

ZAUFAJ NAM,
PODNIEŚ POZIOM BEZPIECZEŃSTWA 

TWOJEJ ORGANIZACJI

cybersecurity@sprint.pl



Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie 
technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie 
przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji 
tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i  nie zawsze 
odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem 
to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe 
urzędników. Dzięki unijnemu programowi “Cyfrowa Gmina” chcemy 
odpowiedzieć na ten problem.

Celem programu Cyfrowa Gmina jest wsparcie rozwoju cyfrowego 
instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Poproś o wycenę diagnozy cyberbezpieczeństwa JST 
niezbędnej do rozliczenia grantu.

ANKIETA:

DIAGNOZY cyberbezpieczeństwa JST/ audytu cyberbezpieczeństwa

SZKOLEŃ w zakresie cyberbezpieczeństwa

USŁUG doradczych w zakresie rozwiązań infrastruktury 
i oprogramowania dotyczącego bezpieczeństwa i cyfryzacji urzędu,  
którego podstawowym zadaniem jest pomoc mieszkańcom w jak 
najszybszym uzyskaniu interesujących ich informacji 

WIRTUALNEGO ASYSTENTA w cyfrowej gminie czyli nasze 
autorskie rozwiązanie do automatyzacji procesów – SPRINTBOT

SPRZEDAŻY rozwiązań security

OFERUJEMY WSPARCIE W ZAKRESIE:



W szeregu badań przeprowadzanych przez różne instytucje państwowe, 
mających na celu ocenić poziom bezpieczeństwa danych i aplikacji 
wykryto następujące nieprawidłowości.

* ŹRÓDŁO: HTTPS://WWW.CERT.PL/RAPORTY-ROCZNE/

* 
* 

BAZA DANYCH
dostępna bezpośrednio z internetu 
(najczęściej mysql oraz postgresql)

PANEL ADMINISTRACYJNY
CMS lub bazy danych (np. phpmyadmin) 
są dostępne publicznie

W  prawie połowie badanych przypadków, mimo że strona posiadała wersję 
strony udostępnianej z wykorzystaniem protokołu HTTPS, zwracany certyfikat 
TLS był niepoprawny.
* Nie są to bezpośrednio podatności, ale znacznie zwiększają powierzchnię ataku oraz ułatwiają eskalację.
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skontrolowanych urzędów (16 z  23 urzędów) nie 
radziło sobie z  zapewnieniem bezpieczeństwa 
przetwarzania informacji, co Izba oceniła negatywnie

brakowało systemowego podejścia do 
zapewnienia bezpieczeństwa informacji

wykorzystywano komputery z zainstalowanym 
systemem operacyjnym bez wsparcia 
producenta

urzędów nie szyfrowano dysków twardych komputerów 
przenośnych

jednostek nie dokonywano analiz ryzyka

nie przeprowadzono obowiązkowego corocznego audytu 
z zakresu bezpieczeństwa informacji

badanych urzędów nie określono szczegółowych zasad 
i  procedur korzystania przez pracowników z  urządzeń 
przenośnych poza ich siedzibami

Dostęp do systemów informatycznych, w  ponad połowie 
kontrolowanych urzędów - ustanowione zasady nie były 
przestrzegane, np. użytkownicy używali haseł do systemów 
informatycznych krótszych niż wymagane
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Zdaniem NIK brak cyklicznych analiz ryzyka i nieprowadzenie audytów 
bezpieczeństwa nie pozwalał urzędnikom na identyfikację istotnych 

zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa informacji, a także na ustanowienie 
odpowiednich zabezpieczeń ograniczających możliwość ich wystąpienia.

WYKRYTE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

WYGASŁY
8,0% | DRUPAL

44,4% | WORDPRESS

42,9% | JOOMLA

0,5% | QUICK CMS

1,0% | TYPO3 CMS

DLA INNEGO CN | 56,9%

NIEZAUFANY | 27.7%



Aplikacje webowe są szczególnie narażone na różne formy ataków 
hakerskich. Celem testów penetracyjnych jest praktyczna ocena 
bieżącego stanu bezpieczeństwa systemu w  szczególności 
wykrycie wszystkich podatności i odporności na próby przełamania 
zabezpieczeń.

Wykonujemy testy penetracyjne systemów IT oraz stron 
internetowych z  wykorzystaniem najbardziej popularnych 
i renomowanych narzędzi przenaczonych do testów.

Specjalizowana wersja systemu ochrony typu Firewall, której 
zadaniem jest ochrona aplikacji webowych.

Jeśli kluczowym elementem twojego biznesu jest  aplikacja 
webowa, rozwiązanir WAF - Web Application Firewall zapewni jej 
dostępność, bezpieczeństwo danych oraz wydajność.

NGFW - jest wersją powszechnie stosowanego systemu ochrony 
sieci typu Firewall, która do mechanizmu stateful inspection dodała 
głęboką analizę pakietów sięgającą aż do warsty siódmej modelu 
sieciowego ISO/OSI.

Do ochrony urządzeń końcowych nie wystarczy już zwykłe 
oprogramowanie antywirusowe. Aby zapewnić odpowiedni poziom 
ochrony stacji końcowych potrzebne są narzędzia proaktywne, 
poszukujące nie złośliwego oprogramowania, a wyszukujące 
nieprawidłowe działania.

TESTY PENETRACYJNE SIECI/
SYSTEMÓW/APLIKACJI

WAF - WEB APPLICATION
FIREWALL

NGFW - NEXT GENERATION 
FIREWALL

EDR - ENDPOINT DETECTION 
RESPONSE

W CZYM JESZCZE
MOŻEMY POMÓC?



CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
CHĘTNIE ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE PYTANIA 

cybersecurity@sprint.pl

www.sprint.pl   |   www.linkedin.com/company/sprintsa   |   www.twitter.com/sprint_sa   |   www.facebook.pl/sprintsa

OLSZTYN

SZCZECIN WAŁBRZYCH

ŁÓDŹ KATOWICE

CYFROWAGMINAZESPRINTEM.PL

ul. Jagiellończyka 26
10-062 Olsztyn

+48 89 522 11 00
+48 89 522 11 25
olsztyn@sprint.pl

GDAŃSK
ul. Budowlanych 64E
80-298 Gdańsk

+48 58 340 77 00
+48 58 340 77 01
gdansk@sprint.pl

WARSZAWA
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa

+48 22 826 62 77
+48 22 827 61 21
warszawa@sprint.pl

BYDGOSZCZ
ul. Przemysłowa 15
85-758 Bydgoszcz

+48 52 365 01 01
+48 52 365 01 11
bydgoszcz@sprint.pl

BIURA LOKALNE:

NASZE LOKALIZACJE

JESTEŚMY SPRINT

Od ponad 30 lat, jako integrator IT, dostarczamy 
kompleksowe rozwiązania oparte na najnowocześniejszych 
technologiach wiodących na świecie producentów.

Certyfikaty: 
ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, AQAP 2110, AQAP 2210, WSK

Zatrudniamy ponad 270 osób, 
w tym ponad 100 inżynierów

JAKOŚĆ

1988

NASZ
ZESPÓŁ


