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RADA DORADCZA
W lutym 2021 r. powstała Rada Doradcza Klastra, która zrzesza ekspertów i liderów polskiego środowiska ICT. 

Celem działalności rady jest stworzenie kanału dla bezpośredniej wymiany wiedzy, dobrych praktyk oraz 

informacji pomiędzy członkami, a polskim przemysłem cyberbezpieczeństwa, sektorem MŚP oraz 

startupów. Rada wspiera również klaster w wyznaczaniu strategicznych kierunków jego działania, a jej 

członkowie angażują się operacyjnie i wspierają projekty klastra, leżące w ich zakresie zainteresowań. 
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PW CYBER  x 

27 maja 2021 r. w Warszawie, reprezentanci Klastra Łukasz Gawron oraz Robert Siudak  
w imieniu firm zrzeszonych w #CyberMadeinPoland podpisali z Kancelarią Prezesa 

Rady Ministrów Porozumienie Współpracy w Cyberbezpieczeństwie.



W STRUKTURACH ECSO

Koordynator Klastra podjął aktywne działania w ramach Europejskiej Organizacji 
Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Secuirty Organisation, ECSO). Samo ECSO stanowi 
formę partnerstwa prywatno-publicznego pomiędzy Komisją Europejską a europejskim 
przemysłem cyberbezpieczeństwa.

Główne cele zaangażowania przedstawicieli #CyberMadeInPoland w działania ECSO:

Dostęp do najbardziej aktualnych informacji o projektach, działaniach, 
funduszach, regulacjach, procesach certyfikacji etc. w zakresie 
cyberbezpieczeństwa na poziomi Unii Europejskiej,

Aktywne kształtowanie działań ECSO mając na celu bezpośrednie 
wsparcie celowe na poziomie UE dla rozwoju rynku 
cyberbezpieczeństwa także w Europie Środkowo-Wschodniej (polska to 
największy rynek w tym regionie),
Możliwość pozyskania partnerów oraz kanałów dotarcia na 
poszczególne rynki Unii Europejskiej dla firm z Klastra.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecs-org.eu%2F&data=04%7C01%7Clukasz.gawron%40ik.org.pl%7C1e4768345f954ba4f58f08d92c7cf6c4%7C61dcb543c63d45b997ae8fdeb25c08cd%7C0%7C1%7C637589737499933099%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HoBKkxayhQxCqEebjR9NZm7Wr0EU5an2JvH633tDOWQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecs-org.eu%2F&data=04%7C01%7Clukasz.gawron%40ik.org.pl%7C1e4768345f954ba4f58f08d92c7cf6c4%7C61dcb543c63d45b997ae8fdeb25c08cd%7C0%7C1%7C637589737499933099%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HoBKkxayhQxCqEebjR9NZm7Wr0EU5an2JvH633tDOWQ%3D&reserved=0


&

Klaster został akredytowaną przez ECSO instytucją upoważnioną do wydawania znaku 
jakości Cybersecurity Made in Europe. To jedyna w Polsce i jedna z dwóch w CEE 
instytucji akredytowanych. 

Cybersecurity Made in Europe ma na celu wzmacnianie widoczności i zaufania do 
europejskich firm IT-sec, które opierają swoją działalność na zaufanych europejskich 
wartościach. W praktyce, znak może posłużyć w celach marketingowych, rozmowach z 
partnerami oraz inwestorami, a także może pomóc zwiększać widoczność marki na 
europejskim rynku cyber (ECSO promuje firmy, które otrzymały znak na swoich kanałach 
social media oraz stronie internetowej). 

Do tej pory znak jakości został przyznany dwóm członkom klastra: ICSec oraz STM Cyber.



Global Epic

Platforma Global EPIC jest międzynarodową odpowiedzią na 
potrzebę innowacji w sektorze cyberbezpieczeństwa. Celem tej 
inicjatywy jest przede wszystkim stymulowanie współpracy 
międzynarodowej regionalnych ekosystemów, wykorzystując ich 
lokalny potencjał, jednocześnie promując najlepsze lokalne 
rozwiązania na arenie międzynarodowej.



SPOTKANIE Z AMBASADORAMI 

26 kwietnia 2021 r. reprezentant Klastra Robert Siudak, uczestniczył w spotkaniu z 
przedstawicielami polskich placówek zagranicznych w krajach Azjatyckich. Robert podczas 
swojej prezentacji przedstawił potencjał klastra #CyberMadeinPoland, a także 
poinformował ambasadorów o polskim ryku cyberbezpieczeństwa, największych 
przeszkodach we współpracy z partnerami z regionu Azji oraz potencjalnych szansach na 
ekspansję zagraniczną.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ambasad z:

Korei Południowej,

Chin,
Japonii,
Singapuru,
Tajwanu,

Australii,
Wietnamu.

Wynikiem rozmów była dystrybucja portfolio klastra 
#CyberMadeinPoland wśród placówek dyplomatycznych w ww. 
krajach. Gotowość do współpracy wyraziła placówka w Japonii, a 
ambasada w Singapurze skontaktowała klaster z singapurską 
organizacją branżową (odbyły się już pierwsze rozmowy). 



Dołączyliśmy do inicjatywy “Polski TECH i biznes dla walczącej Ukrainy”, której 
celem jest połączenie sił i skuteczne wykorzystanie zasobów ludzkich, wiedzy i 
sprzętu, jakimi dysponuje branża IT. Poza zbiórką funduszy, prowadzone są także 
działania niezbędne do walki z dezinformacją i identyfikacją fake news’ów, czy 
wsparcie techniczne w postaci produktów i usług, które mogą usprawnić działanie 
wolontariuszy.

POLSKIE IT DLA UKRAINY



WYDARZENIA 
BRANŻOWE



Jako Klaster aktywnie 
wspieramy większość 
polskich konferencji, 
dotyczących 
cyberbezpieczeństwa.

5g Made In Poland

KSC Forum

CyberGOV

Advanced Threat SummitTechnology Risk Management Forum

Advanced Threat Summit

IDC Forum

InfraSec

PAIH Forum Biznesu



CYBERSEC CEE Regions & Cities

#CMiP został również partnerem instytucjonalnym konferencji 
CYBERSEC Forum 2021. Jest to największa konferencja i 
spotkanie dotyczące cyberbezpieczeństwa w Polsce – to 
również okazja do debaty nad najistotniejszymi cyfrowymi 
wyzwaniami oraz możliwościami, jakie stoją przed miastami i 
regionami – od europejskich przestrzeni cyfrowych po 
działalność Inicjatywy Trójmorza.

Czynny udział w konferencji wzięli 
udział reprezentanci Klastra oraz firm 
członkowskich, którzy zabierali głos w 
dyskusji, podczas prezentacji, ale także 
prowadzili warsztaty.



Spotkanie z Prezydentem RP 

Ponadto, Prezydent RP Andrzej 
Duda spotkał się z firmami 

zrzeszonymi w Polskim Klastrze 
Cyberbezpieczeństwa 

#CyberMadeInPoland. Podczas 
spotkania przedstawiciele Klastra 

opowiadali o inicjatywach 
biznesowych, rozwoju start-upów 
i całego sektora cyber w Polsce.



 CYBERSEC FORUM & EXPO
KATOWICE 2022

16. edycja konferencji CYBERSEC zgromadziła 31 wystawców EXPO, 212 speakerów, 46 paneli, 
733 zarejestrowanych, w tym 38 uczestników CYBERSEC CTF by HackingDept. Zarówno scena 
Forum, jak i scena EXPO obfitowały w wiele ciekawych paneli dyskusyjnych oraz prezentacji, 
dotyczących najważniejszych kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem oraz 
wzmacnianiem potencjału cyber odporności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.



Agenda CYBERSEC ułożona została w ramach pięciu ścieżek tematycznych: 
state, defence, business, future i EU, ale również szereg wydarzeń 
towarzyszących, takich jak:

● Targi EXPO cyberbezpieczeństwa,
● Okrągły stół Rady ds. Cyfryzacji – Zjednoczeni przeciwko dezinformacji,
● Warsztaty Admin IT Days,
● Konkurs CTF by HackingDept,
● Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Cyber4Slovakia, Litewskim Centrum 

Doskonałości ds. Walki z Cyberprzestępczością oraz Polskim Klastrem 
Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland,

● Konkurs dla startupów oraz MŚP – Cyber Investor Days, którego zwycięzcami 
zostały firmy: Cryptomage i Resquant.



Spotkania networkingowe Klastra

Udało nam się zorganizować kilka spotkań 
networkingowych m.in. w Katowicach, 
Krynicy-Zdrój, podczas konferencji 
CYBERSEC oraz w Warszawie.



PROJEKTY 
ROZWOJOWE



Szkolenia dla Operatorów Usług Kluczowych

Wakacyjny cykl certyfikowanych szkoleń dla Operatorów 
Usług Kluczowych składał się z 6 szkoleń, na których zostały 

poruszone następujące tematy:

• Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury sieciowej,
• Ochrona urządzeń końcowych,
• Wykrywanie zagrożeń, ochrona sieci i systemów 

ICS/OT/SCADA,
• Wyzwania prawne i zgodności w KSC,
• Doskonalenie wykrywania zagrożeń i automatyzacja 

pracy SOC,
• BYOD as a new normal. Ochrona i zarządzanie 

urządzeniami prywatnymi. 



Rejestracji na cały cykl dokonało ponad 270 osób, reprezentujących wszystkie 
usługi kluczowe wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów tj. energię, 

transport, bankowość, uzdatnianie wody i odprowadzanie ścieków, ochronę 
zdrowia oraz infrastrukturę cyfrową.

Cykl współtworzony był z 9 firmami członkowskimi Klastra:

Prowadzący:

Piotr Welenc
Sebastian Burgemejster



Raport „Cyberbezpieczeństwo polskich firm 2021”

Ilość zaangażowanych firm: 18

Koordynator projektu:

14 września 2021 r. miała 
miejsce premiera raportu, 
dotyczącego stanu 
cyberbezpieczeństwa polskich 
firm, stworzonego przez Klaster 
#CMiP wraz z 18 firmami 
członkowskimi oraz we 
współpracy z IDG 
Computerworld.



Cyberbezpieczna Gmina

Wychodząc naprzeciw założeniom programu Cyfrowa Gmina uruchomionego przez KPRM 
oraz potrzebom samorządów w zakresie podnoszenia cyberodporności wraz z polskimi 
przedsiębiorcami zrzeszonymi w Klastrze uruchomiliśmy projekt Cyberbezpieczna Gmina. 
W ramach projektu oferujemy gminom pomoc w kwestiach związanych z analizą stanu 
cyberbezpeczeństwa, a także edukacją z zakresu wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa 
IT. 

W ramach prowadzonych działań 
szkoleniowych zostały zorganizowane 
dwa webinary „Cyberbezpieczna 
Gmina – jak podnieść poziom 
cyberbezpieczeństwa w ramach 
programu Cyfrowa Gmina” oraz 
“Cyberbezpieczna Gmina - zadbaj o 
audyt i ochronę urządzeń 
końcowych w samorządzie”.

Strona internetowa - Cyberbezpieczna Gmina

https://cyberbezpiecznagmina.pl/


Podczas spotkań zostały omówione 
najważniejsze wyzwania Operatorów 
Usług Kluczowych w kontekście 
zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego.

Cykl szkoleń dla OUK organizowany we współpracy z 
Ministerstwem Klimatu i Środowiska



Szkolenia we współpracy z KPRM

Wspólnie z Departamentem Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 
ramach porozumienia PW Cyber realizujemy szkolenia dla kadr podmiotów krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa.

Tematyka szkoleń:

● Bezpieczeństwo stacji roboczych – atak na żywo, utwardzanie 

systemów, budowanie polityk bezpieczeństwa, prewencja i 

analiza incydentów – Axence Polska

● Szyfrowanie szyfrowaniem, ale kto ma klucze? - Cypherdog

● Dezinformacja - czym jest i jak działa? - Instytut Kościuszki



29 firm 
zaprezentowało 

się w cyklu 
„Poznajmy się”

Wysłane do 
400+ 
odbiorców

Portfolio



MISJE HANDLOWE



W dniach 15-17 września odbyła się misja handlowa do Danii, podczas której 
firmy zrzeszone w Klastrze i uczestniczące w misji mogły uczestniczyć w 

Dansk Industri: Meet Polish Companies within Cybersecurity, 
Cybersecurity in FINTECH – solutions and services - IT-Branchen oraz 

TechBBQ Summit 2021.

x Dania



X    Armenia

Reprezentanci Klastra: Robert Siudak oraz Łukasz Gawron 
mieli okazję dwukrotnie odwiedzić Erywań i tam opowiedzieć o 
doświadczeniach polskich firm z sektora cyberbezpieczeństwa, 
możliwej współpracy Polsko-Armeńskiej, ale także spotkać się z 
przedstawicielami takich organizacji jak m.in..: Bank Centralny 
Armenii, Ministerstwo Przemysłu Zaawansowanych 
Technologii, czy Ingo Armenia.



Misja została zorganizowana we współpracy z  
Polską Ambasadą w Waszyngtonie oraz Polską 
Agencją Inwestycji i Handlu w Huston, a jej celem 
było zbudowanie relacji biznesowych pomiędzy 
polskimi i amerykańskimi firmami. 

Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili najszybciej 
rozwijające się miasto w Stanach Zjednoczonych - 
Dallas, ale także Austin oraz Miami. Firmy 
członkowskie Klastra: CyCommSec, Cypherdog i 
Billon miały okazję porozmawiać oraz wymienić 
się doświadczeniami na temat cyber zagrożeń i 
rozwiązań cybersecurity, nie tylko z firmami z 
sektora prywatnego, ale również z urzędnikami 
państwowymi, stowarzyszeniami handlowymi i 
inwestorami.

x   USA



Forum zorganizowane zostało przez Ambasadę 
RP w Mołdawii we współpracy z Kancelarią 
Wicepremiera Mołdawii ds. Cyfryzacji Luirie 
Turcanu, Association of Information and 
Communication Technology Companies (ATIC) 
oraz Polsko – Mołdawskim Centrum Rozwoju i 
Przedsiębiorczości. 

Celem forum było przede wszystkim 
zacieśnianie współpracy bilateralnej i 
regionalnej, rozwój nowych partnerstw oraz 
konkretnych rozwiązań gospodarczych, a 
także wymiana doświadczeń i najlepszych 
praktyk.

x   Mołdawia



SOCIAL MEDIA

https://cybermadeinpoland.pl/#
https://pl.linkedin.com/company/clustercyber
madeinpoland

https://twitter.com/cyber_poland
Ponad 1500 
obserwujących na 
Linkedin oraz ponad 
250 obserwujących 
na Twitterze.

https://cybermadeinpoland.pl/
https://pl.linkedin.com/company/clustercybermadeinpoland
https://pl.linkedin.com/company/clustercybermadeinpoland
https://twitter.com/cyber_poland



