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Współpraca międzynarodowa w ramach Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa 
Cybernetycznego 

Na 1 października 2014 r. zaplanowano oficjalną inaugurację Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa 
Cybernetycznego (ECSM) przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), 
Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii KE DG CONNECT oraz partnerów 
kampanii. ECSM to kampania uświadamiająca realizowana przez UE, której celem jest popularyzacja 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz zmiana postrzegania przez obywateli zagrożeń 
cybernetycznych poprzez nagłaśnianie kwestii związanych z bezpieczeństwem danych i informacji, 
edukację, wymianę dobrych praktyk i konkursy. 

Oficjalna inauguracja 

Tegoroczna oficjalna inauguracja kampanii ECSM odbędzie się równolegle z organizowanym przez 

ENISA wydarzeniem wysokiego szczebla pod hasłem „10 lat europejskiego bezpieczeństwa 

cybernetycznego… i dalej!” w siedzibie przedstawicielstwa Wolnego Państwa Bawarii w Unii 

Europejskiej w Brukseli.  

Podczas nadchodzącego wydarzenia ECSM skoncentruje się na kwestii „angażowania obywateli”. 
Udział w nim wezmą uczestnicy Europejskiego Tygodnia Kodowania, Wielkiej koalicji na rzecz miejsc 
pracy, a także partnerzy z Europy i USA. Nie zabraknie debaty, której moderatorem będzie François 
Thill odpowiedzialny za koordynowanie ECSM w Luksemburgu (LU). 

Przemówienie Komisarza Kroesa z okazji inauguracji ECSM: „Internet i jego liczne usługi przynoszą 
naszemu społeczeństwu wiele korzyści: między innymi znaczący wzrost gospodarczy i miliony miejsc 
pracy. Musimy jednak budować i utrzymywać zaufanie, jeśli naprawdę chcemy osiągać te korzyści. 
W kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego w naszym wspólnym interesie leży reagowanie 
i odporność na zagrożenia w sieci. ENISA – wspólnie z podmiotami publicznymi i prywatnymi – może 
pełnić zarówno operacyjną, jak i strategiczną rolę w celu zagwarantowania, że Europa jest gotowa na 
przyjęcie wyzwania.  Każdy z nas ma do odegrania swoją rolę w wyzwaniu, jakim jest bezpieczeństwo 
cybernetyczne: każdy obywatel, każde przedsiębiorstwo, każdy rząd. Mam zatem nadzieję, że 
Europejski Miesiąc Bezpieczeństwa Cybernetycznego zwiększy poziom świadomości – pozwólmy 
ludziom mówić!” 
  
 
Przemówienie Dyrektora Wykonawczego ENISA, prof. Udo Helmbrechta, z okazji ECSM: „Realizacja 

koncepcji Internetu przedmiotów, zgodnie z którą każde urządzenie elektroniczne ma być w sposób 

jednoznaczny identyfikowane i dostępne w Internecie, zbliża się do nas wielkimi krokami. Zjawisko to 

rzutuje na wszystkie aspekty codziennego życia obywateli, ponieważ warunkiem sprawnego 

funkcjonowania usług elektronicznych jest dziś otwarta i bezpieczna cyberprzestrzeń. Należy mieć 

świadomość, że chodzi o technologie, które powstają już dziś i które będą dostarczać nam usługi 

w przyszłości. 

 Dlatego obywatele powinni aktywnie włączać się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa  

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
https://cybersecuritymonth.eu/
https://cybersecuritymonth.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect
http://cybersecuritymonth.eu/partners
http://cybersecuritymonth.eu/partners
https://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/enisa-high-level-event-2014-and-ecsm-launch
https://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/enisa-high-level-event-2014-and-ecsm-launch
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informacyjnego. Zadaniem ENISA jest z kolei usprawnianie procesów doskonalenia, a celem państw 

członkowskich zapewnianie, aby polityka bezpieczeństwa wspierała gospodarkę internetową, która 

zgodnie z prognozami będzie dominować w Europie w 2020 r. Z roku na rok umacniamy oparte na 

wzajemnym zaufaniu partnerstwo na rzecz Miesiąca Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Jestem 

zaszczycony, że wśród naszych partnerów można zauważyć tak wysoki poziom zaangażowania. 

W imieniu mojego zespołu zwracam się do wszystkich z gorącym podziękowaniem! ” 

Action, czyli działanie! Przez cały październik na szczeblu lokalnym Na październik wspólnota 

zaplanowała następujący program zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci i informacji, które 

będą realizowane w kolejnych tygodniach: 

 1. tydzień: szkolenie personelu, ukierunkowanie na organizacje publiczne i prywatne; 
 2. tydzień: ochrona PC i bezpieczeństwo rozwiązań mobilnych oraz aktualizacji, 

ukierunkowanie na wszystkich użytkowników technologii cyfrowych; 
 3. tydzień: kodowanie, ukierunkowanie na studentów; 
 4. tydzień: ćwiczenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, ukierunkowanie na wiedzę techniczną; 

5. tydzień: ePrywatność, ukierunkowanie na wszystkich użytkowników technologii cyfrowych 

Pełen wykaz działań objętych ECSM, które będą realizowane w całej Europie znaleźć można 
w zakładce „Wydarzenia” na regularnie aktualizowanej stronie internetowej ECSM. Dotyczy to 
zarówno działań w trybie online, jak i offline.  

ECSM zakończy się spotkaniem ewaluacyjnym oraz działaniami sprawozdawczymi. 

Pełen wykaz partnerów uczestniczących w ECSM w 2014 roku znajduje się pod adresem: 
http://cybersecuritymonth.eu/partners 

Materiały internetowe dla użytkowników technologii cyfrowych  

Przez cały październik ENISA będzie co tydzień publikować nowe materiały. Warto regularnie 
sprawdzać stronę internetową! 

Dziś publikujemy pierwszą partię materiałów, w tym 7 biuletynów informacyjnych w kilku językach 
UE, zawierających zalecenia dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa cybernetycznego. Wśród 
zaleceń znalazły się wskazówki dotyczące bezpieczeństwa sieci i informacji przeznaczone dla 
edukatorów i personelu, omówienie zagrożeń związanych ze stosowaniem przestarzałego 
oprogramowania lub programów zwalczających złośliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo 
popularnych serwisów chmurowych (np. mediów społecznościowych), prawo do ochrony danych 
internetowych oraz lekcje wyniesione do tej pory dzięki przeprowadzeniu ogólnoeuropejskich 
ćwiczeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przy współpracy sektora publicznego i prywatnego.  

Dziel się wiedzą!  

Zapraszamy do udziału w tegorocznej kampanii ECSM wszystkie podmioty zainteresowane dziedziną 
bezpieczeństwa cybernetycznego. Bądź na bieżąco, śledząc nasze konto w serwisie Twitter 

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://cybersecuritymonth.eu/events
http://cybersecuritymonth.eu/partners
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cce/cyber-exercises
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cce/cyber-exercises
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(@CyberSecMonth), i włącz się w działania #OctoberNIS w ramach Europejskiego Miesiąca 
Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Bezpośrednich informacji udziela Daria Catalui pod adresem e-
mail: stakeholderrelations [at] enisa.europa.eu  

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni to nasz wspólny obowiązek. STOP.THINK.CONNECT. 

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS

