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Szanowni Państwo 

Oddajemy pierwszy numer naszego Biuletynu (bulletin), Nie planujemy publikowania 
biuletynu ze stałą częstotliwością – będzie to zależne od informacji, którymi chcielibyśmy podzielić 
się z naszymi Czytelnikami.  Będziemy tu zamieszczać przede wszystkim te nowości (informacje), 
które nie stały się podstawą do publikacji osobnych (specjalnych) artykułów na łamach portalu 
periculum.pl. Biuletyn będzie dostępny wyłącznie dla Członków Forum Periculum. 

Uruchamiamy forum dyskusyjne – Forum Periculum. Zapraszamy do uczestnictwa osoby 
zainteresowane problematyką zarządzania ryzykiem – bez względu na poziom wiedzy, 
umiejętności i doświadczeń. Zapraszamy do zadawania pytań, udzielania porad poszukującym 
wiedzy oraz komentowania zjawisk zachodzących w sferze zarządzania ryzykiem i dziedzinach 
pokrewnych. 

Prosimy o uprzednie zapoznanie się z Regulaminem portalu, Polityką prywatności, Regulaminem 
Forum Periculum a także z Instrukcją Forum Periculum. Dokumenty te są zapisane  
w odpowiednich zakładkach portalu i forach. Zapraszamy również do dzielenia się swoimi opiniami 
i sugestiami – służą do tego fora o nazwie „Q&A”: w odniesieniu do portalu oraz  
w odniesieniu do Forum Periculum. Są one dostępne dla Forumowiczów. 
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 Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – SEC (The Securities and Exchange 
Commission) przygotowała zmiany przepisów dotyczące ujawniania – przez spółki publiczne 
– swoich zasad zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, nadzoru oraz ujawniania 
incydentów związanych z naruszeniami cyberbezpieczeństwa.  Regulacja znajduje się w fazie 
konsultacji, które mają potrwać nie dłużej niż 2 miesiące. 

 National Institute of Standards and Technology (NIST) opublikował roboczą, wstępną 
wersję dokumentu zatytułowanego “Ramy zarządzania ryzykiem sztucznej inteligencji” – 
„Artificial Intelligence (AI) Risk Management Framework”. Jednocześnie NIST opublikował 
specjalną publikację (NIST 1270) zatytułowaną: „Towards a Standard for Identifying and 
Managing Bias in Artificial Intelligence” 
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 Brytyjska instytucja National Cybers Security Centre – CNPI, opublikowała dwa poradniki 
skierowane pod adresem właścicieli (operatorów) i użytkowników centrów przetwarzania: 
„Data Centre Security. Guidance for Owners” oraz „Data Centre Security. Guidance for 
Users”. 

 FERMA (Federation of European Risk Management Associations) skupiająca europejskie 
stowarzyszenia zarządzania ryzykiem podjęła decyzję o zawieszeniu członkostwa rosyjskiej 
organizacji – RUSRISK. Powody są oczywiste. 

 Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował tzw. „Sprawozdanie specjalne” zatytułowane 
„Cyberbezpieczeństwo instytucji, organów i agencji UE” w którym zawarto ocenę 
przygotowania instytucji UE do zapewnienia własnego cyberbezpieczeństwa. Wniosek ogólny 
jest jednoznaczny: „Poziom przygotowania ogólnie nieadekwatny do zagrożeń”. 

Wymienione nazwy własne (zastrzeżone),  znaki towarowe i handlowe są własnością poszczególnych firm, instytucji i organizacji 


