
 

 

Relacja z debaty „Innowacyjność – Chmura – Cyberbezpieczeństwo” 

8 grudnia odbyła się debata klubowa, zorganizowana przez Executive Club.  Po raz 

kolejny eksperci w dziedzinie technologii chmury oraz cyberbezpieczeństwa spotkali się 

w celu omówienia istotnych kwestii dotyczących innowacji cyfrowych i bezpieczeństwa     

w sieci. Spotkanie odbyło się online, a transmisję na żywo można było śledzić na kanale 

YouTube. 

 

Debatę zainaugurowało wystąpienie gościa specjalnego, Profesora Michała Kleibera, 

Przewodniczącego Rady Executive Club, Prezydenta The European Community                                

on Computational Methods in Applied Sciences. Profesor wskazał wagę cyfryzacji na drodze 

rozwoju i innowacyjności, podkreślając również, że na tę progresywność składa się wiele działań 

– od edukacji i badań naukowych, poprzez regulacje państwowe, aż do poparcia społecznego     

dla innowacyjności. Jako klucz do sukcesu w erze post-cyfrowej Profesor wymienił zestaw 

technologii DARQ, w którego skład wchodzą: technologia rozproszonych rejestrów, sztuczna 

inteligencja, rozszerzona rzeczywistość oraz technologia obliczeń kwantowych. 

 

Po wystąpieniu inauguracyjnym rozpoczęła się dyskusja, której moderatorem był 

Xawery Konarski – Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Komunikacji. Wśród dyskutantów 

znaleźli się: Rafał Jaczyński – Regional Cyber Security Officer, CEE&Nordics, Huawei,              

Jakub Jagielak – Dyrektor ds. rozwoju Cyber Security, Atende S.A. oraz dr hab. inż. Tomasz 

Nasiłowski – Prezes Zarządu, InPhoTech. Podczas panelu dyskusyjnego zaproszeni prelegenci 

skupili się na trzech blokach tematycznych. Jako pierwszy podjęto temat korzyści i zagrożeń, 

wynikających z przyjęcia przez organizacje rozwiązań opartych na chmurze. Usługi te pozwalają 

na lepsze zarządzanie bezpieczeństwem. Widocznym problemem przedsiębiorstw w Polsce jest 

natomiast brak zatrudnionych ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa, którzy będą za tę 

kwestię odpowiedzialni. Należy też zadbać o strategię działań na wielu płaszczyznach, nie 

zapominając o zabezpieczeniu warstwy fizycznej przed próbami odczytania danych przez osoby 

trzecie. Następnie paneliści omówili rozwiązania oparte na chmurze w obliczu pracy zdalnej. 

Pandemia jest czasem, który ukazuje efekty działań dotychczas podjętych w kierunku cyfrowych 

innowacji. Dzisiaj szczególnie widać potrzebę zwiększenia przepustowości łącza, a dużym 

wyzwaniem jest ochrona przed prowadzonymi kampaniami phishingowymi i wykradaniem 

informacji. W celu ograniczenia ataków w cyfrowym świecie konieczne jest prawidłowe 

przygotowanie pracownika do pracy zdalnej. Ważna jest również odpowiednia organizacja, a 

także wdrożenie podstawowych rozwiązań, takich jak chociażby dwuskładniowe 

uwierzytelnianie. Ostatnia część debaty poświęcona została trendom technologicznym. Eksperci 

poddali pod dyskusję m. in. prognozy rozwoju Internetu rzeczy oraz kwestię inwestycji firm         

w szkolenia pracowników. Bezpieczeństwo wciąż błędnie postrzegane jest jako koszt, który 

należy ponieść, a nie dbałość o wartość firmy. Aby odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo, 

organizacje powinny zdecydować się na oddzielenie działu bezpieczeństwa od struktur działu 

IT. Mówcy podkreślili również istotę własności intelektualnej, od której zabezpieczenia należy 

zacząć, aby nie stracić wypracowanego potencjału innowacyjnego i zachować konkurencyjność. 
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