
PAŹDZIERNIK
Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa



Cyberbezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność



European Cybersecurity Month (ECSM) 
– jedyna taka kampania w Europie

ECSM to ogólnoeuropejska kampania, którą organizuje ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej.
Przez cały październik we wszystkich krajach członkowskich odbywają się wydarzenia, które
podnoszą świadomość na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii.

W 2018 r. zgłosiło się 35 krajów, przeprowadzono w sumie 567 inicjatyw!

Wydarzenia rejestrowane są na europejskiej stronie internetowej:

https://cybersecuritymonth.eu/



Europejski Miesiąc 
Cyberbezpieczeństwa 2018 w Polsce

39 Inicjatyw

25 Partnerów

9 Konferencji tematycznych

Spotkania ekspertów

Warsztaty dla dzieci i młodzieży 

Kampanie informacyjne

Pokazy filmowe



CYBERHIGIENA

Cyberhigiena to pierwszy temat przewodni ECSM 2019. Cyberhigiena to
zwykłe, codzienne działania, które podnoszą nasze bezpieczeństwo online.
Regularne mycie rąk zabezpiecza nas przed infekcjami, a przeglądy
techniczne samochodu przed groźnymi awariami. Tak samo aktualizowanie
oprogramowania i zmiana haseł dostępu do kont i profili, powinny stać się
naszymi zdrowymi, odpowiedzialnymi nawykami. W ten sposób
zwiększamy swoje bezpieczeństwo w sieci.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Nowoczesne technologie to drugi temat przewodni ECSM 2019. Internet
Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) czy systemy autonomiczne to
tematy, które przestały być wizją przyszłości, znaną z science fiction, ale
coraz częściej towarzyszą nam na co dzień. Rozwiązania, które ułatwiają
nam codzienne życie, mogą stanowić jednak wyzwanie w sferze
społecznej, gospodarczej czy prawnej. Dlatego w październiku będziemy
zastanawiać się, na jakim etapie rozwoju nowoczesnych technologii
jesteśmy.

ECSM 2019 
– co nas czeka w tym roku?



• Inauguracja ECSM z przedstawicielami administracji 
i z udziałem mediów

• Debata ekspercka na temat edukacji w czasach rewolucji 
cyfrowej

• Przestrzeń dla Partnerów – możliwość promocji marki, 
networking

ECSM 2019 
– co nas czeka w tym roku?

Kick-of event – 30 września 2019
„Rewolucja cyfrowa – jakich kompetencji nam potrzeba?” 



• Inauguracja ECSM z przedstawicielami administracji 
i z udziałem mediów

• Debata ekspercka na temat edukacji w czasach rewolucji 
cyfrowej

• Przestrzeń dla Partnerów – możliwość promocji marki, 
networking

ECSM 2019 
– co nas czeka w tym roku?

Kampania edukacyjna – niespodzianka!
Jak chronić się przed największymi zagrożeniami w sieci



• Konferencje tematyczne

• Debaty

• Warsztaty eksperckie

Międzynarodowe 
warsztaty ENISA

Konkurs CERT Polska –
Capture the Flag

• Publikacje naukowe

• Raporty i Analizy

Baza wiedzy i materiały 
edukacyjne

Ciekawa kampania 
edukacyjna –

niespodzianka!

ECSM 2019 
– co nas czeka w tym roku?

24.09
Publikacja o 

dezinformacji

26.09
Warsztaty z 

ENISA

30.09

Kick-off event

7.10 
Konferencja 
prasowa –
kampania 

edukacyjna

Konkurs 
Capture the 

Flag

22.10 
Konferencja 

SECURE



Dołącz do 
ECSM 2019

Zorganizuj wydarzenie

Zgłoś inicjatywę na 
www.BezpiecznyMiesiac.pl

Weź udział w ECSM 2019

Śledź nasze profile w mediach 
społecznościowych i weź udział w 
wydarzeniach: 

Udostępnij informacje w social
media

Dziel się wiedzą z innymi. 
Przekazuj informację o #ECSM



Co zyskujesz jako partner?

Jesteś częścią 
ogólnoeuropejskiej 

kampanii!

Opublikujemy informacje o 
Twoim wydarzeniu na stronie 

europejskiej oraz polskiej.

Masz dostęp do materiałów 
edukacyjnych oraz 

promocyjnych: 

ENISA i NASK PIB

Możesz korzystać z bazy 
wiedzy na stronie

www.bezpiecznymiesiac.pl. 

Możesz pokazać się na kick-
off event oraz innych 

wydarzeniach organizowane 
przez NASK PIB w ramach 

obchodów ECSM.

Promujesz swoją markę 

– pokazujesz, że zależy Ci na 
cyberbezpieczeństwie.

Wspierasz Polskę 

w nieformalnym wyścigu 
państw członkowskich ☺

http://www.bezpiecznymiesiac.pl/


Patroni
ECSM

Co roku inicjatywie patronują czołowe polskie urzędy i ministerstwa:



www.BezpiecznyMiesiac.pl


