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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PAŹDZIERNIK 2021 ROKU MIESIĄCEM 
ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO  

  
„Zrób co możesz. #BeCyberSmart" – temat 2021 roku  

  
Gubernator Kathy Hochul wydała dzisiaj oświadczenie, w którym ogłosiła październik 
2021 r. Miesiącem Świadomości Bezpieczeństwa Cybernetycznego w stanie Nowy 
Jork. Ogłoszenie to jest częścią działań mających na celu podniesienie świadomości na 
temat tego, jak ważne dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork jest wypracowanie 
inteligentnych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpiecznych nawyków 
internetowych w obliczu rosnących zagrożeń internetowych. Obchodzony w 
październiku każdego roku, Miesiąc Świadomości Bezpieczeństwa Cybernetycznego 
jest uznanym w całym kraju wspólnym przedsięwzięciem mającym na celu 
zaangażowanie i edukację społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa oraz 
zapewnienie narzędzi i zasobów, które pomogą im zachować bezpieczeństwo online.  
  
„Ponieważ nasze lokalne, stanowe i federalne podmioty są coraz częściej zmuszane do 
radzenia sobie ze szkodami powodowanymi przez działalność przestępczą w 
Internecie, niezwykle ważne jest, aby zarówno osoby prywatne, jak i instytucje skupiały 
się na dobrych praktykach w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Podnosimy świadomość mieszkańców stanu Nowy Jork na 
wszystkich poziomach sektora publicznego i prywatnego, aby nasz stan mógł nadal 
przewodzić narodowi w agresywnym zwalczaniu tego rozwijającego się zagrożenia XXI 
wieku.”  
  
Temat 18. corocznie obchodzonego Miesiąca Świadomości Cyberbezpieczeństwa – 
„Zrób co możesz. #BeCyberSmart” – podkreśla rosnące znaczenie 
cyberbezpieczeństwa i zachęca osoby i organizacje do podjęcia niezbędnych środków 
w celu ochrony w coraz bardziej połączonym świecie.  
  

„Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) współpracuje z partnerami rządowymi i partnerami 
infrastruktury krytycznej, aby wzmocnić ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi i 
szybko reagować na incydenty, zaraz po ich wystąpieniu”, powiedział Terence J. 
O'Leary, zastępca komisarza wykonawczego Wydziału Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Służb Ratowniczych w stanie Nowy Jork. „Bezpieczeństwo 
cybernetyczne jest obowiązkiem każdego z nas. Zdolność do identyfikowania zagrożeń 
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cybernetycznych i odpowiedniego reagowania ma kluczowe znaczenie dla ochrony 
danych osobowych, dlatego mieszkańcy stanu nowy Jork powinni podjąć działania 
podczas Miesiąca Świadomości Cyberbezpieczeństwa, aby edukować się na temat 
tego, jakie zasoby są zagrożone i zrozumieć podstawowe kroki, które mogą podjąć, aby 
chronić systemy i sieci, na których polegają.”  
  
„Ponieważ liczba cyberataków wciąż rośnie, jest to krytyczne dla nas wszystkich, aby 
zabezpieczyć potencjalne luki w celu zmniejszenia ryzyka takich ataków”, powiedziała 
Adrienne A. Harris., p.o. Kuratora Usług Finansowych. „Departament Usług 
Finansowych (Department of Financial Services, DFS) stanu Nowy Jork nadal 
podtrzymuje innowacyjne, pierwsze w kraju rozporządzenie Departamentu w sprawie 
bezpieczeństwa cybernetycznego, aby pomóc zapewnić, że objęte nim podmioty 
zachowują czujność wobec ataków cybernetycznych, chroniąc konsumentów i 
integralność branży usług finansowych w stanie Nowy Jork.”  

  
„W obecnej erze cyfrowej bezpieczeństwo cybernetyczne jest naszym najwyższym 
priorytetem”, powiedział główny informatyk Angelo „Tony” Riddick stanu Nowy 
Jork. „Dzięki przywództwu gubernator Hochul i naszym partnerom na wszystkich 
szczeblach rządu, władze stanu Nowy Jork są dobrze przygotowane do walki z 
zagrożeniami cybernetycznymi. Wszyscy musimy pracować razem i podejmować 
proaktywne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo w stanie Nowy Jork.”  
  
„Zapewnienie, że każda osoba jest zainwestowana w ochronę swojego śladu cyfrowego 
jest krytyczna w połączonym świecie, w którym żyjemy”, powiedziała Karen Sorady, 
główny informatyk stanu Nowy Jork. „Zależność od wykorzystania technologii w 
każdym aspekcie naszego życia cały czas rośnie, a wraz z nią pojawia się ryzyko dla 
poufności, integralności i dostępności. Dlatego wszyscy musimy zrozumieć swoją rolę w 
zarządzaniu tym ryzykiem. Miesiąc Świadomości Bezpieczeństwa Cybernetycznego 
stanowi doskonałą okazję do skupienia uwagi na dobrych praktykach „cyber higieny”, 
które pomogą użytkownikom chronić ich tożsamość, urządzenia i informacje.”  
  
Szef policji stanowej w stanie Nowy Jork, Kevin P. Bruen, powiedział: „Każdego 
dnia pracownicy policji stanowej, zarówno oficerowie, jak i pracownicy cywilni, pracują 
nad zapewnieniem mieszkańcom stanu Nowy Jork bezpieczeństwa w sieci. Chcemy 
przypomnieć społeczeństwu, że tak jak należy być świadomym swojego fizycznego 
otoczenia, tak samo należy być świadomym swojej obecności w sieci. Pamiętajmy o 
tym, aby strony internetowe, na których dokonujemy zakupów, były bezpieczne, aby 
komputer i urządzenia elektroniczne posiadały aktualne oprogramowanie 
zabezpieczające i aby nie udostępniać swoich haseł. Należy również regularnie 
sprawdzać swoje sprawozdania finansowe, aby upewnić się, że nie padło się ofiarą 
oszustwa. Razem możemy zapobiec przyszłym przestępstwom związanym z 
cyberbezpieczeństwem.”  
  
Bezpieczeństwo cybernetyczne jest poważnym wyzwaniem dla wszystkich organizacji, 
ale może być szczególnie trudne dla firm, które są zbyt małe, aby mieć dedykowanego 
dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji i personel ds. bezpieczeństwa 



cybernetycznego. Według raportu 2019 Verizon Data Breach Investigation, ponad 43% 
cyberataków jest ukierunkowanych na małe firmy.  
  
Departament Usług Finansowych stanu Nowy Jork we współpracy z organizacją non-
profit Global Cyber Alliance (GCA) zapewnia bezpłatny zestaw narzędzi 
cyberbezpieczeństwa dla małych firm. Zasoby te pomagają małym firmom chronić 
siebie i swoich klientów przed rosnącym zagrożeniem cybernetycznym. Obszary 
uwzględnione w bezpłatnym zestawie narzędzi cyberbezpieczeństwa obejmują 
identyfikację sprzętu i oprogramowania, aktualizację mechanizmów obronnych przed 
zagrożeniami cybernetycznymi, wzmocnienie haseł i uwierzytelniania 
wieloczynnikowego, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych oraz ochronę 
systemów poczty elektronicznej.  
  
Bezpłatny zestaw narzędzi bezpieczeństwa cybernetycznego dla małych firm oraz 
opracowane przez DFS przykładowe polityki bezpieczeństwa cybernetycznego można 
znaleźć na stronie internetowej DFS.  
  
Tegoroczny temat przewodni motywuje jednostki i organizacje do przyjęcia 
odpowiedzialności za swoją rolę w ochronie ich części cyberprzestrzeni. Jeśli każdy 
zrobi to, co może – wdroży bardziej rygorystyczne praktyki w zakresie bezpieczeństwa, 
zwiększy świadomość społeczności, wyedukuje podatnych na zagrożenia odbiorców i 
przeszkoli pracowników – nasz połączony świat będzie bezpieczniejszy i bardziej 
odporny dla wszystkich.  
  
Każdy tydzień w Miesiącu Świadomości Cyberbezpieczeństwa będzie poświęcony 
nowemu tematowi:  

• Zrozumienie i wdrożenie podstawowej higieny cybernetycznej, w tym znaczenie 
silnych haseł, stosowanie uwierzytelniania wieloczynnikowego, wykonywanie 
aktualizacji oprogramowania i tworzenie kopii zapasowych danych.  

• Rozpoznawanie i zgłaszanie prób phishingu, niezależnie od tego, czy 
przychodzą one za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych 
czy okien czatu.  

• Mobilizowanie osób, aby nie tylko praktykowały bezpieczne zachowania w sieci, 
ale także rozważyły przyłączenie się do misji zabezpieczenia naszego świata 
online poprzez kontynuowanie kariery w cyberbezpieczeństwie.  

• Uczynienie z bezpieczeństwa cybernetycznego priorytetu biznesowego poprzez 
zapewnienie, że produkty i procesy są „bezpieczne z założenia” oraz zachęcanie 
do uwzględnienia bezpieczeństwa cybernetycznego przy zakupie nowych 
urządzeń podłączonych do Internetu.  

  
Urząd ds. Usług Informatycznych (Office of Information Technology Services, ITS) w 
NYS udostępnia szereg bezpłatnych zasobów edukacyjnych dla społeczeństwa, takich 
jak elektroniczny zestaw narzędzi podnoszenia świadomości w zakresie 
cyberbezpieczeństwa (Cyber Security Awareness Toolkit). Zawiera on plakaty, 
kalendarze, broszury i inne materiały dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego, 
które można pobrać i udostępnić, aby pomóc w promowaniu i wzmacnianiu tematów 
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związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym w praktyczny, informacyjny, 
rozrywkowy i użyteczny sposób. Materiały z zestawu narzędzi są dostępne na stronie 
internetowej ITS pod adresem www.its.ny.gov/ciso/.  
  
W związku z Miesiącem Świadomości Bezpieczeństwa Cybernetycznego, CISO z 
ramienia ITS w NYS koordynuje ogólnokrajowy konkurs na plakat dotyczący 
bezpieczeństwa cybernetycznego dla uczniów klas od przedszkola do szkoły średniej. 
Jest to doskonała okazja dla nauczycieli szkolnych, aby skupić się na zapewnieniu 
dzieciom bezpieczeństwa w Internecie w zabawny i pouczający sposób. Zwycięzcy ze 
stanu Nowy Jork zostaną przedstawieni na stronie internetowej ITS i zgłoszeni do 
konkursu krajowego. Więcej informacji na temat konkursu na plakat można znaleźć na 
stronie https://its.ny.gov/2021-2022-kids-safe-online-poster-contest.  
  
Więcej informacji na temat Miesiąca Świadomości Bezpieczeństwa Cybernetycznego 
można znaleźć na stronie CISO ITS pod adresem www.its.ny.gov/ciso/, a także na 
Twitterze pod #NYSCyber oraz na Facebooku pod 
adresem www.facebook.com/NYS.Office.ITS/.  
  

  
###  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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