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W 2019 ROKU 
CYBERSEC OBCHODZI 
SWOJĄ PIĄTĄ ROCZNICĘ 

CYBERSEC 2019 
został wyróżniony 
jako rekomendo-

wane wydarzenie na 
liście Cybersecurity 
Conferences 2019 

– Infosec Conferences

CYBERSEC jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie 
coroczną konferencją typu public policy, poświęconą strategicznym 
aspektom cyberprzestrzeni i globalnej rewolucji technologicznej, któ-
rej celem jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa w UE, NATO oraz ich 
państwach członkowskich w różnych sektorach gospodarki.

Zapoczątkowany w 2015 roku CYBERSEC wykorzystuje sprawdzoną for-
mułę opartą na połączeniu wiedzy ekspertów i profesjonalistów z różnych 
dziedzin, w celu opracowania praktycznych rekomendacji. CYBERSEC 
w znaczący sposób przyczynia się również do budowania prężnie rozwi-
jającej się społeczności, skupionej na cyberbezpieczeństwie i opartej na 
partnerstwie pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

Konferencje CYBERSEC ugruntowały już swoją pozycję w Krakowie, 
Warszawie, Brukseli i Waszyngtonie, a niebawem zagoszczą w kolejnych 
innowacyjnych technologicznie miastach, w różnych częściach świata. 

W jubileuszowym 2019 roku, CYBERSEC rozszerza swoją formułę. 
CYBERSEC CEE obejmie szereg nowych formatów i wydarzeń, kie-
rowanych do całego spektrum ekspertów, decydentów oraz przed-
stawicieli firm zainteresowanych tematyką i wymiarami cyberbezpie-
czeństwa w celu zabezpieczenia cyfrowego DNA świata w możliwie 
najbardziej inkluzywny i oparty na współpracy sposób.

https://infosec-conferences.com/events-in-2019/european-cybersecurity-forum/
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SECURING THE WORLD’S 
DIGITAL DNA 
... domyślnie i na etapie kreowania
Biologiczne DNA determinuje najbardziej kluczowe aspekty świata istot żywych i w tym sensie nadaje mu unikalne 
cechy. Ponieważ jesteśmy obecnie na etapie tworzenia świata cyfrowego, możemy odnieść się do tej analogii 
– musimy tak kształtować jego fundamenty, aby zapewnić bezpieczeństwo, odporność oraz warunki do rozwoju 
zarówno teraz, jak i w przyszłości. 

Cyfryzacja jest procesem nieuniknionym, który przenika każdy aspekt naszej rzeczywistości, od życia codziennego 
poprzez gospodarkę oraz funkcjonowanie państw i wspólnot. Dlatego osadzenie bezpieczeństwa w tym proce-
sie, jak i w konkretnych rozwiązaniach jest kluczowe zarówno z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa 
i gospodarki. W przypadku wdrażania nowych technologii cyfrowych, rozwoju infrastruktury cyfrowej lub cyber-
produktów i usług, DNA odnosi się do tego, w jaki sposób je tworzyć, mając na uwadze cyberbezpieczeństwo w 
całym cyklu ich życia. Takie podejście konieczne jest również przy podejmowaniu decyzji oraz ustanawianiu prze-
pisów i norm. Co więcej, także aktywność nas jako użytkowników Internetu wymaga posiadania przez nas genu 
cyberbezpieczeństwa. Od teraz cyberbezpieczeństwo powinno stanowić „wrodzoną“ cechę naszego osobistego 
i społecznego cyfrowego DNA, aby zabezpieczyć cyfrowe DNA świata.

W konsekwencji stworzenie, zrozumienie i stała analiza cyfrowego DNA świata może pomóc w kontroli stanu bez-
pieczeństwa cyfrowych komponentów, narzędzi i urządzeń, jak również systemów prawnych, politycznych oraz 
instytucjonalnych.

... dzięki innowacyjności
W obliczu dalszego rozwoju technologii, takich jak sztuczna inteligencja, informatyka kwantowa, Internet Rzeczy lub 
blockchain, a także łączenia i przenikania się tych technologii, koncepcja cyfrowego DNA może posłużyć do identyfi-
kacji przyszłych zagrożeń i natychmiastowej reakcji na nie w celu utrzymania sfery cyfrowej w dobrej kondycji. Szybka 
transformacja cyfrowa doprowadzi do coraz istotniejszych wyzwań w przyszłości. Aby zabezpieczyć cyfrowe DNA 
świata musimy przeciwstawić się nowo powstającym zagrożeniom poprzez innowacje.

... i w ramach podejścia uwzględniającego wielu interesariuszy
Zabezpieczenie cyfrowego DNA świata jest obowiązkiem nas wszystkich. Wymaga wymiany informacji, wzmocnie-
nia współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym, środowiskiem akademickim i społeczeństwem oby-
watelskim, jak również stworzenia platform współpracy o charakterze inkluzywnym. Wspólna polityka odstrasza-
nia i kolektywna obrona mogą pomóc przeciwdziałać wrogim zachowaniom w cyberprzestrzeni, podejmowanym 
przez aktorów państwowych i niepaństwowych. Współpraca rządów mających podobne poglądy w tej kwestii ma 
kluczowe znaczenie dla włączenia bezpiecznego cyfrowego DNA do aparatu państwa i podejmowania decyzji na 
szczeblu międzynarodowym.

... w celu zachowania otwartej i wolnej od konfliktów cyberprzestrzeni w przyszłości
Region Europy Środkowo-Wschodniej jest jednym z najszybciej rozwijających się cyfrowych ekosystemów 
w Europie i ma duży potencjał wzrostu w obszarze gospodarki cyfrowej i współpracy politycznej w tej dziedzinie, 
dlatego stanowi idealne miejsce do dyskusji nad rozwojem i zabezpieczeniem cyfrowego DNA świata.
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CZTERY ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:

ŚCIEŻKA PAŃSTWO

ŚCIEŻKA PRZYSZŁOŚĆ ŚCIEŻKA BIZNES

ŚCIEŻKA OBRONA

Budowanie wielopodmiotowej
współpracy, wspieranie rozwoju
i wdrażania strategii publicznych

związanych z cyfryzacją
i cyberbezpieczeństwem. Implementacja 

postanowień inicjatywy Paris Call.

Zapewnienie wsparcia w procesie
definiowania wyzwań cyberbezpie-
czeństwa przy wdrażaniu nowych 

technologii, takich jak 5G, sztuczna 
inteligencja, komputery kwantowe czy 
blockchain, do sektora ICT i globalnego 

społeczeństwa informacyjnego.

Określenie roli sektora prywatnego
we wspólnych inicjatywach mających 

na celu tworzenie podstaw regu-
lacyjnych i rozwijanie dojrzałych 
rynków cyberbezpieczeństwa.

Adresowanie problemu narastających 
cyberkonfliktów w Europie, dyskusja o roli 

NATO oraz potrzebie wszechstronnej
współpracy militarnej.



COL. ROBERT BALA
Director, NATO Counter 

Intelligence Centre of 
Excellence – Poland

PAUL CORNISH
Former Co-director, Global 

Cyber Security Capacity 
Centre, University

of Oxford – UK

AMBASSADOR SORIN 
DUCARU

Senior Fellow, Hudson 
Institute; Former

Assistant Secretary
General for Emerging Security 

Challenges, 
NATO – Romania

CDR WIESŁAW
GOŹDZIEWICZ

Former Legal Adviser, 
NATO Joint Force 

Training Centre 
in Bydgoszcz; Expert 

of the Kosciuszko 
Institute – Poland 

MELISSA HATHAWAY
President, Hathaway Global 

Strategies, LLC; Former 
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George W. Bush and Barack 
Obama administrations; 
Expert of the Kosciuszko

Institute – USA 

AMBASSADOR
MARINA KALJURAND

Member, European Parliament; 
Commissioner, Global 

Commission on the Stability of 
Cyberspace; Former Minister 
of Foreign Affairs of Estonia

SEAN KANUCK
Director of Future 
Conflict and Cyber 

Security, International 
Institute for Strategic 

Studies – USA

ALEXANDER KLIMBURG
Director of the GCSC Initiative and 
Secretariat; Director Cyber Policy 

and Resilience Program, The Hague 
Centre for Strategic Studies; Non-

Resident Senior Fellow, Atlantic 
Council; Author of The Darkening 

Web - the war for cyberspace 
– Austria

reprezentujących

krajówświatowej klasy 
ekspertów
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LUIGI REBUFFI
Secretary General,
European Cyber

Security Organisation
– Italy 

RAFAL ROHOZINSKI
CEO,

SecDev Group
– Canada

JANIS SARTS
Director, NATO

Strategic Communications
Centre of Excellence

 – Latvia 

KRZYSZTOF SILICKI
Deputy Director for 
Cybersecurity and 
Innovation, NASK 

– Poland 

AMBASSADOR
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International
Cybersecurity Policy 
Coordinator, Ministry

of Foreign Affairs
– Poland  

PAUL TIMMERS
Visiting Fellow, Oxford 

University; Former
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& Secure Society
Directorate,

DG CONNECT,
European Commission

– Netherlands 

JEAN-CHRISTOPHE
LE TOQUIN

President, Cybersecurity 
and Cybercrime

Advisors Network
– France

KIM ZETTER
Award-winning
journalist – USA 

IZABELA ALBRYCHT
Chair, The Kosciuszko
Institute; President,

Organising Committee
of the European

Cybersecurity Forum
CYBERSEC – Poland

JOANNA ŚWIĄTKOWSKA
Programme Director,

European Cybersecurity Forum – 
CYBERSEC; Senior Research Fellow, 

The Kosciuszko
Institute– Poland 

JARNO LIMNELL
Professor

of Cybersecurity,
Finnish Aalto University – 

Finland

CIARAN MARTIN
CEO, National Cyber 

Security Centre of the 
UK – UK

CHRISTOPHER PAINTER
Commissioner, Global Commission 
on Stability of Cyberspace; Former 
Coordinator for Cyber Issues, U.S. 

State Department – USA

STEVE PURSER
Head of Core
Operations, 
ENISA – UK



CYBERSEC FORUM AGENDA
DAY 1

OFFICIAL CONFERENCE OPENING

OPENING PANEL DISCUSSION: 
Transforming cities into cyber-resilient smart metropolises

KEYNOTE PRESENTATIONS

STATE STREAM

MAIN PANEL DISCUSSION: 
Secure 5G infrastructure as a backbone of digital transformation

THEMATIC BLOCK:
• interviews
• fireside chats
• presentations
• panel discussions

TAILORED SIDE 
SESSIONS: 

closed sessions, 
roundtables, working 

groups, working 
lunches, workshops

INNOVATION
HYDE PARK

BUSINESS STREAM

MAIN PANEL DISCUSSION: Industrial cyberespionage campaigns

THEMATIC BLOCK:
• interviews
• fireside chats
• presentations
• panel discussions

TAILORED SIDE 
SESSIONS: 

closed sessions, 
roundtables, working 

groups, working 
lunches, workshops

INNOVATION
HYDE PARK

INVITATION-ONLY CYBERSEC 2019 BANQUET

DAY 2
KEYNOTE PRESENTATIONS

DEFENCE STREAM

MAIN PANEL DISCUSSION: Security among the Alliance, building capabilities together

THEMATIC BLOCK:
• interviews
• fireside chats
• presentations
• panel discussions

TAILORED SIDE 
SESSIONS: 

breakfast/lunches, 
closed sessions, 

roundtables, work-
ing groups, working 
lunches, workshops 

INNOVATION
HYDE PARK

FUTURE STREAM

MAIN PANEL DISCUSSION: 
Geopolitics of cybersecurity – forthcoming implications of the digital cold war

THEMATIC BLOCK:
• interviews
• fireside chats
• presentations
• panel discussions

TAILORED SIDE 
SESSIONS: 

closed sessions, 
roundtables, working 

groups, working 
lunches, workshops

INNOVATION
HYDE PARK



CYBERSEC 2018 
W LICZBACH

wspólny cel ścieżki 
tematyczne

prezentacji, 
dyskusji panelowych  
i warsztatów

startupów
prezentujących

innowacyjnych 
rozwiązań

 partnerów 
i patronów 
konferencji 
CYBERSEC

dni inspirującej 
i owocnej debaty

uczestników oceniło 
CYBERSEC jako bardzo 
dobry lub wspaniały

osób zobaczyło 
relację na temat kon-
ferencji CYBERSEC 
w mediach

1 4

113

2

reprezentowanych 
krajów

uczestników

prelegentów
45

1100

150+50+

>9,5 mln 86%

25
45

akredytowanych 
dziennikarzy

impresji
na Twitterze

100

156K



SEKTORY REPREZENTOWANE 
PODCZAS CYBERSEC 2018

PROFIL 
UCZESTNIKÓW 
CYBERSEC CEE 2019

• CEOs, CIOs, CSOs, 
CISOs, CTOs, CROs

• Dyrektorzy 
firm z branży IT 
i bezpieczeństwa

• Prawnicy, audytorzy, 
konsultanci ds. com-
pliance i zarządzania 
ryzykiem

• Dyrektorzy działów 
Government Relations 
i Public Affairs

• Administracja pań-
stwowa i lokalna, kraje 
członkowskie UE i USA

• Oficerowie wywiadu 
i organów ścigania

• Wojsko i Ministerstwo 
Obrony

• Reprezentanci instytucji 
międzynarodowych



CSEU15:

CSEU16:

CSEU17:

CSEU18:

ALEXANDER KLIMBURG
Director of the GCSC Initiative and 

Secretariat; Director Cyber Policy and 
Resilience Program, The Hague Centre 

for Strategic Studies; Non-Resident 
Senior Fellow, Atlantic Council; Author

of The Darkening Web - the war 
for cyberspace

PAUL NICHOLAS
Senior Director, 

Global Security Strategy 
and Diplomacy, Microsoft

PETER ROUND
Managing Director,

PKR Solutions Limited;
Former Capabilities Director,
European Defence Agency

KARSTEN GEIER
Head of the Cyber Policy

Coordination Staff in Germany’s 
Federal Foreign Office

JAMIE SHEA
Former Deputy Assistant 

Secretary General for Emerging 
Security Challenges, NATO

NIGEL INKSTER 
Director, Transnational Threats and 

Political Risk, International Institute for 
Strategic Studies; Former Director of 
Future Conflict and Cyber Security,
 International Institute for Strategic 
Studies; Former Assistant Chief and 

Director of Operations and Intelligence, 
British Secret Intelligence Service (MI6)

TUNNE KELAM 
Member of the European 

Parliament, Committee on Foreign 
Affairs, Subcommittee 

on Security and Defence 

LUIGI REBUFFI
Secretary General and Founder,

European Cyber 
Security Organisation 

BEATA SZYDŁO
Former Prime Minister

of the Republic of Poland

SIR JULIAN KING 
European Commissioner 

for Security Union

MICHAEL CHERTOFF
Co-founder and Executive Chairman; 

Chertoff Group, Former U.S. Secretary 
of Homeland Security

AMBASSADOR 
MARINA KALJURAND

Chair; Global Commission 
on the Stability of Cyberspace, 

Former Minister of Foreign Affairs

KATIE MOUSSOURIS 
Founder & CEO, Luta Security

JOHN FRANK  
Vice President, 

EU Government Affairs, Microsoft

ANTONIO MISSIROLI
Assistant Secretary General 

for Emerging Security 
Challenges, NATO

PABLO CHAVEZ
Vice President, 

Global Public Policy 
and Government Relations, 

Google Cloud

ROSNĄCA SPOŁECZNOŚĆ CYBERSEC
WYBRANI PRELEGENCI
Podczas czterech edycji CYBERSEC ponad 550 prelegentów przyjechało do Krakowa, by rozwijać globalne cyber-
bezpieczeństwo. Wnieśli oni istotny wkład w sformułowanie najważniejszych wniosków i stworzenie rekomendacji. 
Wśród nich: 



To zaszczyt być tutaj, a zarazem 
wielkie wyróżnienie dla Cisco, że 
możemy być częścią wydarzenia 
tak ważnego dla wszystkich 
nas tu dziś obecnych w realiach 
cyfrowej ekonomii.

EDNA CONWAY
Chief Security Officer, Global Value Chain, 
Cisco Systems

DOŁĄCZYŁA DO SPOŁECZNOŚCI 
CYBERSEC W 2018 R.

Podziwiam intelektualną 
atmosferę, którą organizatorzy 
CYBERSEC byli w stanie zapewnić. 
Bardzo podoba mi się skupienie 
na praktycznych aspektach 
i determinacja organizatorów 
w dążeniu do zmiany na lepsze.
PAUL CORNISH 
Former Co-director, Global Cyber Security 
Capacity Centre, University of  Oxford

DOŁĄCZYŁ DO SPOŁECZNOŚCI 
CYBERSEC W 2017 R.
DWUKROTNIE UCZESTNICZYŁ 
W CYBERSEC FORUM



Wyzwanie, z którym należy się zmierzyć:

Popyt na ekspertów zajmujących się cyberbezpieczeństwem systematycznie rośnie, a rynek globalny ciągle 
odczuwa niedosyt nowych talentów. Przewidywania mówiące o prawie 6 milionach nowych miejsc pracy w branży 
ICT i szybko rozwijającej się dziedzinie bezpieczeństwa w IT muszą zostać w końcu uznane przez przedsiębior-
stwa i sektor akademicki. Dodatkowo inni interesariusze powinni silnie zaangażować się w budowanie siły robo-
czej, która będzie w stanie zabezpieczyć naszą cyfrową przyszłość oraz cyfrowe DNA świata. 

Odpowiedź CYBERSEC:
Aby rozwiązać problem niedoboru specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na rynku Europy Środkowo-
Wschodniej, wykorzystując doświadczenie Instytutu w organizacji wydarzeń skierowanych do młodych specjalistów 
IT, w ramach CYBERSEC CEE zdecydowaliśmy się uruchomić CYBERSEC HACKATHON,  którego celem jest przycią-
gnięcie młodzieży, studentów i początkujących pracowników IT, a także zwiększenie zainteresowania rynkiem pracy 
związanym z cyberbezpieczeństwem. CYBERSEC HACKATHON to 24-godzinne wyzwanie, podczas którego uczest-
nicy będą mieli do wykonania zadania z dziedziny cyberbezpieczeństwa, ćwiczenia programistyczne, a także będą 
mogli zmierzyć się z problemami i zagadkami  logicznymi. Wydarzenie oparte jest na czterech głównych zasadach:

CYBERSEC HACKATHON
Poszukiwanie przyszłych cyberekspertów 

GRYWALIZACJA
zwiększenie zaangażowania młodych 
ludzi poprzez wykorzystanie mecha-
nizmów znanych z gier

ZAANGAŻOWANIE PRZED IMPREZĄ  
wcześniejsza komunikacja z publiczno-
ścią poprzez storytelling, zadania wpro-
wadzające, pytania o preferencje

KAŻDY JEST ZWYCIĘZCĄ 
docenienie każdego uczestnika 
i nagrodzenie każdego z nich

WSPÓŁPRACA Z BRANŻĄ
włączanie ekspertów z firm z obszaru cyber-
bezpieczeństwa, uczynienie z nich mentorów 
i partnerów dla młodych uczestników



CYBERSEC 
REGIONS & CITIES
Wyzwanie, z którym należy się zmierzyć:

Obecnie 55% światowej populacji mieszka na obszarach miejskich. Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych 
pokazują, że do 2050 r. odsetek ten wzrośnie do 68%. Miasta i społeczności miejskie stoją na czele rewolucji cyfro-
wej i bardzo często służą jako poligon doświadczalny dla nowych technologii i rozwiązań w zakresie cyberbezpie-
czeństwa, które pomagają stawić czoła kluczowym wyzwaniom w mieście – od transportu i zasilania do zaanga-
żowania obywatelskiego. Regiony i miasta posiadają zasoby, umożliwiające im stanie się wiodącymi ośrodkami 
kompetencji i innowacyjności na rzecz cyberbezpieczeństwa. Lokalne ekosystemy pozwalają na realną i efektywną 
współpracę w gronie trzech kluczowych grup interesariuszy: sektora publicznego (zarówno z poziomu regional-
nego i krajowego), ośrodków uniwersyteckich, a także sektora prywatnego, w tym dużych międzynarodowych firm, 
lokalnych MŚP i start-upów. Inną cechą wspomnianych ekosystemów jest wsparcie ze strony społeczności venture 
capital. Fundament ten umożliwia rozwój innowacyjnego sektora produktów i usług, który z kolei pomaga w real-
nym zabezpieczaniu cyfrowego DNA świata. Huby cyberbezpieczeństwa istnieją już w niektórych regionach i mia-
stach. Pozostali muszą być zachęcani i inspirowani, by podążać za trendem. 

Odpowiedź CYBERSEC:
W ramach formatu CYBERSEC REGIONS & CITIES zaproszeni zostaną przedstawiciele wybranych ośrodków innowacji 
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu nawiązania współpracy oraz wymiany najlepszych praktyk z regionami i mia-
stami EŚW, które nie nadążają w budowaniu Hubów Innowacji Cyfrowej na rzecz cyberbezpieczeństwa. Żeby odpowied-
nio zabezpieczyć cyfrowe DNA świata na nadchodzące lata musimy sprawić, aby transformacja cyfrowa miast od samego 
początku skupiała się na człowieku i bezpieczeństwie. Dlatego decydenci na szczeblu regionalnym muszą ściśle współ-
pracować z liderami z branży, aby budować inteligentne oraz bezpieczne miasta i regiony stanowiące fundamentalną 
tkankę tworzącą nasz świat. Formuła CYBERSEC CEE dedykowana regionom i miastom będzie stanowić odpowiednią 
platformę umożliwiającą zbliżenie sektora biznesowego, środowiska akademickiego oraz władz lokalnych i regionalnych, 
które pomogą w zagwarantowaniu znaczenia tych ośrodków dla dalszego rozwoju ludzi i technologii. 
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Wyzwanie, z którym należy się zmierzyć:
Nagły rozkwit transgranicznego cyfrowego świata był niesamowitym bodźcem ekonomicznym, politycznym i spo-
łecznym dla krajów i obywateli na całym świecie. Technologie cyfrowe zapewniają obecnie miliardom ludzi dostęp 
do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, bankowość czy administracja rządowa, przyczy-
niając się tym samym do podniesienia poziomu rozwoju krajów, w których są one wykorzystywane. Pojawiające 
się nowe technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI) czy Internet rzeczy (IoT) zwiększają potencjał transformacji 
cyfrowej. Narzędzia cyfrowe z uwagi na swój międzysektorowy charakter mogą przeobrazić gospodarkę i społe-
czeństwo dużo głębiej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, co czyni je szczególnie przydatnymi w realizacji celów 
Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dlatego cyberprzestrzeń stanowi niezbędną platformę umożliwiającą rozprzestrzenianie się innowacji, wspieranie 
wzrostu gospodarczego i wzmocnienie pozycji obywateli. Nie należy jednak zapominać o rosnącej liczbie i różno-
rodności wyzwań związanych z rozwojem cyberprzestrzeni. Niszczycielski globalny wpływ cyberataków takich jak 
NotPetya uzasadnia silniejszą współpracę międzynarodową w budowaniu cyberodporności.

Odpowiedź CYBERSEC:
Wspieranie debaty dotyczącej wzmocnienia zdolności cybernetycznych w krajach rozwijających się jest we wspól-
nym interesie. Na pierwszej sesji roboczej CYBERSEC na rzecz Rozwoju będziemy szeroko omawiać możliwości 
wspierania budowy potencjału poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami oraz przepływ wiedzy praktycznej 
pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi. Sesja zgromadzi przedstawicieli administracji rządowej, organów 
ścigania, ekspertów cyberbezpieczeństwa oraz biznesu, którzy podzielą się i wymienią praktykami oraz doświad-
czeniami w obszarze transformacji cyfrowej i budowania potencjału cybernetycznego. Celem CYBERSEC na rzecz 
Rozwoju jest promowanie i wspieranie wysiłków podejmowanych na całym świecie w celu wzmocnienia poten-
cjału cyberbezpieczeństwa krajów poprzez stworzenie platformy ułatwiającej im wymianę pomysłów, uczenie się 
na podstawie wzajemnych doświadczeń oraz odkrywanie nowych narzędzi i rozwiązań technicznych oraz regula-
cyjnych opracowywanych przez sektor publiczny i prywatny.



EDUKACJA DLA CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Wyzwanie, z którym należy się zmierzyć:
Młodzi ludzie są szczególnie narażeni na ekspansję zagrożeń płynących z sieci, dlatego konieczne stało się skutecz-
niejsze uświadamianie im, jakich form cyberataków mogą się spodziewać w cyberprzestrzeni, a także wykształcenie 
wśród nich umiejętności reagowania i bezpiecznego korzystania z zasobów oraz funkcjonalności Internetu. Wciąż 
ponad 2/3 ataków hackerskich i wycieków danych spowodowanych jest bowiem błędem ludzkim. Ponadto niezwy-
kle szybki rozwój sektora ICT oraz konieczność budowy systemu cyberbezpieczeństwa spowodowały wykładniczo 
rosnące zapotrzebowanie na specjalistów i pracowników w obszarach nauk, technologii, inżynierii i matematyki 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics; STEM). Przyszłość cyfrowego świata i zabezpieczenie jego DNA 
wymaga nieustannego kształcenia nowych pokoleń i rozwijania wśród nich kompetencji informatycznych. 

Odpowiedź CYBERSEC:
CYBERSEC for YOUTH to warsztaty edukacyjne przeznaczone dla osób w wieku 13-19 lat, których celem jest 
podwyższenie poziomu bezpieczeństwa młodzieży w Internecie w zakresie prywatności danych oraz ochrony sys-
temów i urządzeń IT. Jednocześnie zadaniem pośrednim projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa sieci, w której 
młodzi użytkownicy poruszają się i z której będą korzystać w przyszłości, również zawodowo. CYBERSEC for 
YOUTH ma także inspirować młodych Polaków do kształcenia się i wyboru ścieżki edukacyjnej z zakresu STEM, 
rozwijania zainteresowań naukowych związanych z tematyką ICT oraz pokazać pełne sukcesów kariery zawodowe 
w branżach technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyberbezpieczeństwa.



PRZECIWKO CYFROWEMU WYKLUCZENIU
Wyzwanie, z którym należy się zmierzyć:
Choć obecność osób starszych w sieci z roku na rok jest coraz większa, to liczba seniorów korzystających z nowo-
czesnych technologii komunikacyjnych wciąż jest w Polsce bardzo niska. Stanowią oni jedną z grup wiekowych naj-
bardziej narażonych zarówno na wykluczenie cyfrowe, które skutkuje licznymi utrudnieniami w życiu społecznym, 
jak i na ataki ze strony cyberprzestępców, często wynikające z braku świadomości i wiedzy o tym jak efektywnie się 
chronić. Potrzeby starszych grup wiekowych nadal nie są brane pod uwagę w cyberprzestrzeni.

Odpowiedź CYBERSEC:
CYBERSEC for SENIORS to warsztaty dla osób powyżej 55. roku życia, których celem jest przełamanie oporu 
wśród seniorów przed korzystaniem z zasobów Internetu i nowoczesnych technologii, z jednoczesnym wykształca-
niem bezpiecznych nawyków poruszania się w zinformatyzowanym świecie. Dzięki inicjatywie mamy nadzieję pod-
nieść świadomość osób starszych w zakresie bezpieczeństwa oraz cyberzagrożeń, która pomoże im uchronić się 
przed oszustwami w sieci, a także zapewni niezbędną wiedzę na temat jakości i dostępności do e-usług publicznych. 
CYBERSEC for SENIORS wspiera aktywizację starszych grup wiekowych w wirtualnym świecie poprzez przełama-
nie ich dystansu, nieufności oraz ostrożności wobec korzystania z możliwości nowych technologii przy jednocze-
snym wykształceniu bezpiecznych nawyków oraz wysokiej świadomości zagrożeń.



Wyzwanie, z którym należy się zmierzyć:
Inkluzywność jest niezwykle ważnym ogniwem kwestii związanych z bezpieczeństwem. Zróżnicowanie w branży 
cyberbezpieczeństwa  przekłada się na zwiększenie skuteczności zespołów i trwałości rozwiązań. Jest też warun-
kiem koniecznym zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, jak i wyzwań biznesowych. Odsetek 
kobiet w branży cyberbezpieczeństwa wynoszący ok. 11%, znajduje się na alarmująco niskim poziomie. Ogromna 
dysproporcja płci uniemożliwia optymalny rozwój tej dziedziny. Coraz więcej firm i organizacji dostrzega znaczenie 
posiadania inkluzywnych i zróżnicowanych zespołów w procesie radzenia sobie z aktualnymi zagrożeniami cyfro-
wymi. Wciąż jednak istnieje ograniczona liczba uniwersytetów oferujących ścieżkę kariery w branży cyberbezpie-
czeństwa lub motywujących większą liczbę kobiet do podejmowania pracy w zawodach inżynierskich.

Wiele jest jeszcze do zrobienia. Stąd też silne poparcie wśród kobiet i mężczyzn dla równościowych rozwiązań jest 
kluczowym elementem, który pozwoli zniwelować tę lukę oraz osiągnąć balans i większą skuteczność w działaniu 
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. 

Odpowiedź CYBERSEC:
Dwa lata temu wspólnie z European Cyber Security Organisation zainaugurowaliśmy inicjatywę CYBERSEC 
WOMEN. W tym roku przedstawimy ją w odnowionym formacie CYBERSEC CEE, w centrum regionu, gdzie 
wybitne kobiety szczególnie zaznaczyły swoje doniosłe miejsce w historii. Maria Skłodowska-Curie powiedziała 
kiedyś: „Niczego w życiu nie należy się obawiać, należy tylko zrozumieć. Teraz nadszedł czas, by zrozumieć więcej 
i aby obawiać się mniej.” Obecne inicjatywy Komisji Europejskiej koncentrują się na zwiększaniu udziału kobiet w 
sektorze cyfrowym i technologicznym, rekomendując działania na rzecz stworzenia krajowych planów strategicz-
nych. Komisja Europejska wspiera także projekt ECSO Women 4Cyber, który jest współtworzony m.in. przez jedną 
z założycielek CYBERSEC – Izabelę Albrycht.

przy współpracy z ECSO
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