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NOWE OTWARCIE W EDUKACJI  
O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE

CYBER LABS – 16 WOJEWÓDZTW
Stworzona przez Fundację The Bridge 
nowatorska platforma na rzecz 
interdyscyplinarnej edukacji o ekosystemie 
cyberbezpieczństwa. Projekt kontynuuje 
działania zapoczątkowane przez turniej 
CyberSecurity Challenge PL2020.  
Agora dla wyróżniających się studentów  
z 65 uczelni: politechnik, wydziałów  
prawa, zarządzania/ekonomii, akademii 
medycznych i wojskowych.

REGIONY W AKCJI
Aktywność wojewódzkich CYBER LAB-ów 
modelują lokalnI liderzy – studenci,  
uczestnicy tegorocznej edycji turnieju 
CyberSecurity Challenge PL2020  
i zaproszeni przez nich do współpracy 
partnerzy.

DYNAMICZNY MODEL
16 wojewódzkich CYBER LAB-ów kreuje 
dobre praktyki, tworzy międzysektorowe 
kanały komunikacji i dociera z edukacją 
o cyberwyzwaniach do lokalnych  
społeczności.

ROZWÓJ KOMPETENCJI
CYBER LAB-y koncentrują umiejętności 
i energię do działania. Dają przestrzeń 
do tworzenia nowych partnerstw, są 
platformą dla innowacji w edukacji 
o cybyerbezpieczeństwie.

PARTNERSTWO
Działalność CYBER LAB-ów wspierają:  
sektor publiczny, akademia, biznes,  
dyplomaci i media.

AKTYWO DLA STUDENTÓW
Udział w CYBER LAB-ach to 
krok w budowaniu zawodowego 
curriculum młodego lidera/młodej 
liderki, eksplorujących domenę 
cyberbezpieczeństwa. To kuźnia kadr 
dla uczestników kolejnych edycji 
CyberSecurity Challenge PL.

ZNACZĄCY GŁOS W DYSKUSJI  
O CYBERBEZPIECZŃSTWIE
Spotkanie inicjujące powołanie 
CYBER LAB-ów będzie okazją do 
zaprezentowania, stworzonego przez 
studentów, raportu dot. wyeksponowania 
w programach studiów tematyki 
ekosystem cyberbezpieczeństwa. 
Wydarzenie zaplanowano na dzień  
8 lub 9 października br. na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie.

AMBASADORZY PROJEKTU
Członkowie założyciele – ambasadorzy 
wojewódzkich CYBER LAB-ów to 
uczestnicy turnieju Cybersecurity 
Challenge PL2020. Mają możność 
zapraszania do projektu branżowe 
organizacje studenckie, samorządy 
uczelni i wydziałów, koła naukowe  
i inne organizacje mogące wzmocnić  
siłę działania projektu.

GLOBALNE OTWARCIE
Poprzez współpracę CYBER LAB-ów 
z polskimi oddziałami międzynarodowych 
organizacji studenckich, projekt będzie 
promowany globalnie. 

BIZNES
W ramach promocji talentów i budowania 
kompetencji przyszłości, do projektu 
CYBER LAB-ów zaproszeni zostaną 
mecenasi – przedstawiciele i organizacje 
świata biznesu. 
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SYNERGIA DZIAŁANIA

T ransformacja cyfrowa stwarza szanse i wyzwania. IoT, sztuczna 
inteligencja, prawo nowych technologii, by rozumieć łączące je zależności 

potrzebna jest dobra nawigacja, którą będą dostarczać Cyber Lab-y.

NATALIA BRONDER, Ambasadorka #OpolskieCyberLab

Studentka Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

W ychodzimy poza tradycyjne schematy myślenia i działania.  
To platforma do – tak potrzebnej – innowacyjnej edukacji o cyberświecie.

KAMIL CHMURA, Ambasador #LubelskieCyberLab

Student Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W        oCybersecurity Challenge PL2020 pracowaliśmy nad cyberkryzyzsem 
w interdyscyplinarnych zespołach. Kolejny krok to multiplikacja tego 

doświadczenia i podzielenie się nim z innymi w ramach Cyber Lab-ów.

MARTA LEWANDOWSKA, Ambasadorka #WielkopolskieCyberLab

Studentka Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

C YBER LAB-y to inicjatywa dla zainteresowanych tematem 
cyberbezpieczeństwa. Dyskusje z ekspertami, projekty, wymiana 

pomysłów i doświadczeń w interdyscyplinarnym otoczeniu.

NICHOLAS KAROLAK, Ambasador #KujawskoPomorskieCyberLab

Student Ratownictwa Medycznego CollegiumMedicum w Bydgoszczy  
na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu

Edukacja o cyberbezpieczeństwie to maraton, a nie sprint. Wymaga 
zintegrowanego podejścia i stawiania pytań generujących nowe 

myślenie i działanie.

MARGO KONIUSZEWSKI  
Prezes Fundacji The Bridge

Cyberbezpiezceństwo to dziś kluczowy element naszego ogólnego 
bezpieczeństwa, dotyczy wszystkich sektorów i każdego z nas – 

juniora i seniora. To wyzwanie, w różnym stopniu, musi podjąć każdy.

PAWEŁ RĘBACZ, Ambasador #PomorskieCyberLab

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
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MODU ŁY TEM AT YC ZNE

BIZNES

ZROZUMIEĆ EKOSYSTEM  
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

INTERNET 
RZECZY

ZDROWIE PRAWOOBRONNOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

#RegionalCyberLabsPL20/21
@CyberPoland

4



 #EkosystemCyberbezpieczeństwa

Synergia działania 
promująca edukację 
o cyberbezieczeństwie 
tworzona przez studnetów 
informatyki, prawa, 
medycyny, ekonomii/
zarządzania i podchorążych 
akademii wojskowych.

WOJEWÓDZKIE CYBER LABS
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PARTNERZY – ORGANIZACJE STUDENCKIE
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 #EkosystemCyberbezpieczeństwa



CYBERSECURITY CHALLENGE PL2020

#RegionalCyberLabsPL20/21
@CyberPoland

Nowatorski projekt różny od klasycznych hackatonów, gromadzących studentów IT. 
Łączy wokół tematu cyberbezpieczeństwa pięć dziedzin: medycynę, IT, prawo, biznes 

i wojskowość.

W turnieju prezentują się interdyscyplinarne zespoły z 16-u województw. Wcielają się 
w rolę tzw. tiger groups – doradców rządu w trakcie cyberkryzysu. Adresują strategiczno-
technologiczne, regulacyjne i komunikacyjne implikacje ataku.

Tegoroczna edycja miała miejsce w kwietniu br. Cybersecurity Challenge PL2020 integruje 
sektor publiczny, akademię, biznes, dyplomatów i wyróżniających się studentów z 65 
uczelni: politechnik, wydziałów prawa, zarządzania/ekonomii,  
akademii medycznych i wojskowych. To społeczność o zasięgu 700 tysięcy studentów.

Honorowe patronaty nad projektem objęły: Ministerstwo Cyfryzacji,  
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i ISSA Poland.

Więcej w artykułach: Rzeczpospolita, CyberDefence 24, Polska Zbrojna.
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https://cyfrowa.rp.pl/it/46219-studenci-odepra-cyberatak-startuje-turniej-cybersecurity-challengepl2020?fbclid=IwAR3FRgK1nZtnuXlfv58NVUtys8ocyO5y0Eaji2ObTbCztX_XDZCOFKZz1M8
https://www.cyberdefence24.pl/znamy-zwyciezcow-turnieju-cybersecurity-challenge-pl2020?fbclid=IwAR0DvcUsXXYE-SOXrZoSwSPV3BcxIhUPCmhSxhs15JSIidoGWV2qlyU61yA
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/31090?t=Cybersecurity-Challenge-PL2020&fbclid=IwAR0TWvlAeC61C5kNlMR8K89Re5Pv_7AdVwWTLoaw_AjEA4YqKiUsCOrOnMo


CYBERWYZWANIA NIE ZNAJĄ GRANIC

#RegionalCyberLabsPL20/21
@CyberPoland
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Kontakt:
office@thebridge-foundation.org
+41 76 585 78 46
+48 601 214 041

Fundacja The Bridge – organizacja non-profit, posiadająca 
specjalny status konsultacyjny przy Radzie Społeczno-
Gospodarczej ONZ. Działa w Szwajcarii, Kanadzie i Polsce. 
Wspiera i realizuje programy edukacyjne obejmujące obszary 
wyzwań społeczno-gospodarczych i bezpieczeństwa.

#RegionalCyberLabsPL20/21      |      @CyberPoland
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