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GUBERNATOR HOCHUL MIANUJE PIERWSZEGO W HISTORII STANU NOWY 
JORK DYREKTORA DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA  

  
Colin Ahern, czołowy międzynarodowy ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i 

odznaczony weteran wojskowy, będzie kierować międzyagencyjnymi działami 
mającymi na celu ochronę stanu Nowy Jork przed coraz powszechniejszymi i 

bardziej wyrafinowanymi zagrożeniami cybernetycznymi  
  

Stanie też na czele nowo utworzonego Wspólnego Centrum Operacji 
Bezpieczeństwa  

  
Stanowisko powstało dzięki rekordowej inwestycji z budżetu stanowego w 

infrastrukturę cyberbezpieczeństwa o wartości 62 mln USD  
  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś nominację Colina Aherna na pierwszego w 
historii stanowego dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa. Jako czołowy ekspert w 
dziedzinie cyberbezpieczeństwa, odporności na ataki cybernetyczne i wywiadu, Ahern 
będzie kierować międzyagencyjnymi działaniami mającymi na celu ochronę stanu Nowy 
Jork przed coraz powszechniejszymi i bardziej wyrafinowanymi zagrożeniami 
cybernetycznymi. Jego zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa i odporności 
cybernetycznej zasobów informatycznych i kluczowej infrastruktury oraz 
nienaruszalności zasobów informatycznych stanu.  
  
„Stan Nowy Jork przyjmuje zdecydowane, pionierskie w skali kraju podejście do 
przekształcenia infrastruktury cyberbezpieczeństwa w celu zwalczania pojawiających 
się zagrożeń i wzmocnienia naszych zasobów informatycznych” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Cieszę się, że mogę mianować Colina Aherna pierwszym w 
historii stanu Nowy Jork dyrektorem ds. cyberbezpieczeństwa. W dobie coraz bardziej 
zaawansowanych zagrożeń cybernetycznych wiedza i doświadczenie Colina, zdobyte w 
wojsku, sektorze prywatnym i administracji publicznej, będą miały kluczowe znaczenie 
dla identyfikacji zagrożeń cybernetycznych, usprawnienia naszych systemów 
obronnych, zapobiegania atakom oraz zapewnienia ochrony naszym mieszkańcom i 
instytucjom”.  
  
Ahern będzie nadzorował wszystkie działania związane z oceną i łagodzeniem 
zagrożeń cybernetycznych oraz reagowaniem na nie – współpracując z kierownictwem 



poszczególnych agencji stanowych w zakresie zarządzania ryzykiem i zapobiegania 
atakom. Ahern stanie też na czele otwartego niedawno Wspólnego Centrum Operacji 
Bezpieczeństwa (Joint Security Operations Center, JSOC) – największego w kraju i 
pierwszego w swoim rodzaju ośrodka wykrywania zagrożeń cybernetycznych i 
reagowania na incydenty. Utworzone w lutym przez gubernator Hochul centrum JSOC 
będzie miało kluczowe znaczenie dla wymiany informacji o zagrożeniach 
cybernetycznych – łącząc systemy stanu Nowy Jork, miasta Nowy Jork, agencji 
lokalnych i regionalnych, podmiotów odpowiedzialnych za kluczową infrastrukturę oraz 
partnerów federalnych.  
  
Dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa, Colin Ahern, powiedział: „Jestem zaszczycony, 
że mogę służyć mieszkańcom stanu Nowy Jork oraz współpracować z gubernator 
Hochul i jej zespołem w celu dalszego budowania i ulepszania naszej stanowej 
infrastruktury cyberbezpieczeństwa. Obecna administracja podejmuje zdecydowane 
działania w zakresie cyberbezpieczeństwa i bardzo się cieszę, że mogę im przewodzić”.  
  
Ahern pełnił wcześniej funkcję pierwszego zastępcy dyrektora Nowojorskiego Centrum 
Dowodzenia Cyberbezpieczeństwem (New York City Cyber Command), a następnie 
p.o. CISO, gdzie kierował przekształceniem małej jednostki ds. cyberbezpieczeństwa w 
ogromną agencję, której podlega ponad 100 wydziałów i biur. W szczytowym momencie 
pandemii Ahern utworzył pierwsze w Nowym Jorku chmurowe środowisko 
bezpieczeństwa działające w modelu „zero trust”. Było to ogromne przedsięwzięcie, 
które umożliwiło centrum dowodzenia przestawienie się na pracę zdalną przy 
jednoczesnej skutecznej ochronie przed zagrożeniami cybernetycznymi. Zanim 
rozpoczął pracę w administracji miejskiej, pracował w sektorze usług finansowych jako 
inżynier ds. bezpieczeństwa i badacz zagrożeń cybernetycznych.  
  
Ahern rozpoczął karierę jako oficer armii USA, po tym jak zgłosił się do rezerwy po 
atakach terrorystycznych z 11 września, a następnie odbył dwie roczne tury w 
Afganistanie. Awansował na szereg stanowisk kierowniczych, a karierę wojskową 
zakończył jako dowódca kompanii w Brygadzie Cybernetycznej Armii Stanów 
Zjednoczonych, gdzie nadzorował tworzenie wyspecjalizowanej organizacji ds. operacji 
w cyberprzestrzeni. Został odznaczony m.in. Brązową Gwiazdą, Medalem dla 
Zasłużonej Jednostki z 2 pękami liści dębowych, Medalem Kampanii Afgańskiej z 3 
gwiazdami kampanii oraz Medalem Knowltona.  
  
Ahern jest obecnie adiunktem w Szkole Stosunków Międzynarodowych i Publicznych 
Uniwersytetu Columbia oraz gościnnym wykładowcą w Europejskim Centrum Studiów 
nad Bezpieczeństwem im. George'a C. Marshalla. Uzyskał tytuł licencjata na 
Uniwersytecie Tulane oraz tytuł MBA w Stern School of Business na Uniwersytecie 
Nowojorskim.  
  
Komisarz Wydziału ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, 
Jackie Bray, powiedziała: „Dzięki działaniom i wizji gubernator Hochul w stanie Nowy 
Jork powstało pierwsze w swoim rodzaju centrum operacyjne koordynacji 
cyberbezpieczeństwa, łączące partnerów lokalnych, stanowych i federalnych. Jako 
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dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa Colin Ahern wniesie bogate doświadczenie, które 
pomoże mu nadzorować JSOC i kierować działaniami w całym stanie w celu 
zapewnienia naszym mieszkańcom bezpieczeństwa przed coraz poważniejszymi 
zagrożeniami cybernetycznymi”.  
  
Dyrektor ds. informatycznych stanu Nowy Jork, Angelo „Tony” Riddick, 
powiedział: „Wybór Colina Aherna na pierwszego dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa 
w stanie Nowy Jork to kolejny etap inteligentnego i kompleksowego procesu 
regulowania kwestii cyberbezpieczeństwa w naszym stanie. Traktujemy poważnie 
każde zagrożenie i wiemy, że dzięki całościowemu podejściu, w którym dostrzega się 
wartość współpracy i szybkiej wymiany informacji wywiadowczych, można poprawić 
sprawność i bezpieczeństwo na wszystkich szczeblach władzy. Administracja 
gubernator Hochul traktuje priorytetowo kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, 
czego dowodem są powołanie pierwszego w swoim rodzaju Wspólnego Centrum 
Operacji Bezpieczeństwa oraz zdecydowane działania w celu ochrony poufnych danych 
i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom stanu Nowy Jork. Jako przedstawiciel ITS 
jestem dumny, że mogę odegrać kluczową rolę w tym ważnym przedsięwzięciu”.  
  
Mianowanie dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa jest wyrazem konsekwentnego 
zaangażowania gubernator Hochul w budowę solidnej infrastruktury obronnej w 
zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. W podpisanym przez gubernator Hochul w 
kwietniu budżecie na rok podatkowy 2023 znalazło się 61,9 mln USD na 
cyberbezpieczeństwo – dwa razy więcej niż wynosiły dotychczasowe nakłady. Dzięki 
tym inwestycjom sfinansowane zostaną najważniejsze programy bezpieczeństwa, w 
tym rozszerzenie stanowego programu Red Team, który zapewni dodatkowe testy 
penetracyjne, rozszerzony program ćwiczeń obrony przed phishingiem, wykrywanie luk 
w zabezpieczeniach oraz dodatkowe usługi reagowania na cyberataki. Inwestycje te 
zagwarantują, że w przypadku ataku na jedną część sieci stan będzie w stanie 
odizolować i ochronić resztę systemu.   
  
W budżecie przewidziano również 30 mln USD na program usług wspólnych, który ma 
pomóc samorządom lokalnym w nabyciu i wdrożeniu wysokiej jakości usług w zakresie 
cyberbezpieczeństwa w celu wzmocnienia obrony przed atakami cybernetycznymi. 
Ponieważ cała stanowa infrastruktura informatyczna jest siecią wewnętrznych połączeń, 
ataki mogą szybko rozprzestrzenić się na cały stan. Agencje rządowe często nie 
dysponują środkami finansowymi lub zasobami niezbędnymi do ochrony swoich 
systemów, a niektóre z nich świadczą usługi o kluczowym znaczeniu – są to np. opieka 
zdrowotna, egzekwowanie prawa, zarządzanie kryzysowe, uzdatnianie wody czy 
wypłaty zasiłków dla bezrobotnych.  
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