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PAŹDZIERNIK EUROPEJSKIM MIESIĄCEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA  
 

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa -

European Cyber Security Month [ECSM]  

to coroczna, ogólnoeuropejska kampania orga-

nizowana przez Europejską Agencję ds. Cyber-

bezpieczeństwa [ENISA] z inicjatywy Komisji 

Europejskiej. W Polsce kampanię już po raz 

dziesiąty koordynuje NASK PIB.   
 

Hasło przewodnie kampanii to „POMYŚL, ZANIM 

KLIKNIESZ”, a jej celem jest podniesienie świado-

mości o znaczeniu  cyberbezpieczeństwa.  
 

W związku z tym na portalu dedykowanym ECSM - bezpiecznymiesiac.pl, w zakładce  

BAZA WIEDZY zamieszczonych zostało wiele  materiałów edukacyjnych, w tym m.in.: 

praktyczne porady i wskazówki specjalistów dot. tworzenia silnych haseł, służących za-

pewnieniu sobie bez-

pieczeństwa w interne-

cie, zasady robienia 

bezpiecznych zakupów 

online i wiele innych. 
 

Po więcej informacji   

zapraszamy TUTAJ. 

 

ABC Seniora - Aktywny Bezpieczny Cyfrowy 

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego  

Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych  

„Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.  

https://bezpiecznymiesiac.pl/bm/baza-wiedzy
https://bezpiecznymiesiac.pl/


 Newsletter Sądeckiego UTW             ABC Seniora - Aktywny Bezpieczny Cyfrowy 

WARTO WIEDZIEĆ! ELEKTRONICZNA 

LEGITYMACJA EMERYTA-RENCISTY 
 

1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie Rozporzą-

dzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  

z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie legitymacji 

emeryta-rencisty. 

Na podstawie przepisów ww. Rozporządzenia legi-

tymacje emeryta-rencisty będą wydawane - jak 

dotychczas - w formie spersonalizowanej karty 

identyfikacyjnej wykonanej z tworzywa sztuczne-

go, a także w formie dokumentu elektronicznego 

przechowywanego i okazywanego przy użyciu 

publicznej aplikacji mobilnej - mLegitymacja. 

Wizualizacja mLegitymacji na  urządzeniu mobilnym zawiera następujące elementy:  

▪ numer mLegitymacji;  

▪ zdjęcie emeryta lub rencisty;  

▪ imiona i nazwisko emeryta lub rencisty; 

▪ numer PESEL; 

▪ rodzaj świadczenia;  

▪ określenie terminu ważności mLegitymacji;  

▪ w przypadku utraty jej ważności – informa-

cję, że mLegitymacja jest nieważna;  

▪ oznaczenie organu rentowego, który wydał 

mLegitymację;  

▪ logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

▪ hologram stanowiący wizerunek orła ustalo-

ny dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w któ-
rym kolory tła o gradientowym zabarwieniu zmieniają się dynamicznie wraz ze zmia-
ną położenia urządzenia mobilnego w przestrzeni;  

▪ napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”; 

▪ flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. 

https://superbiz.se.pl/wiadomosci/wazna-zmiana-w-legitymacji-emeryta-i-rencisty-od-nowego-roku-kto-na-tym-zyska-aa-r4Kj-ott4-bMg6.html
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GRA SZYFRÓW - NAJNOWSZY PROJEKT GAMINGOWY  

INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ 
 

„Gra Szyfrów” to innowacyjny projekt eduka-

cyjny przygotowany przez Biuro Nowych 

Technologii Instytutu Pamięci Narodowej. 

Jest to prawdopodobnie 

pierwsza na świecie gra 

komputerowa, która po-

wstała w tak ścisłej współ-

pracy z historykami. Jej ak-

cja toczy się w październiku 1920 roku, gdy de-

cydują się losy konfliktu zbrojnego z bolszewi-

kami i przyszłość wolnej Polski. Fabuła „Gry 

Szyfrów” przybliża realia historyczne oraz po-

kazuje mało znane dokonania polskich kryp-

tologów, którzy odegrali kluczową rolę  

w konflikcie polsko-bolszewickim, wpłynęli 

na losy wojny.  Pod okiem historyków oży-

wione zostały główne postacie gry oraz od-

wzorowane zostały wszystkie detale [jak po-

jazdy, wnętrza, meble, urządzenia czy stroje]. 

Całość dopełnia pieczołowicie skonstruowana 

oprawa dźwiękowa. To wszystko sprawia,  

że „Gra Szyfrów” jest bardzo realistyczna i po-

zwala graczom poczuć prawdziwą atmosferę 

konfliktu i tamtych czasów.  
 

Grę można już bezpłatnie pobrać ze strony  

Ministerstwa Edukacji i Nauki lub z platformy 

Steam. Jest dostępna także w Sklepie Play oraz w AppStore. Gra działa na goglach VR, PC 

z systemem Windows oraz urządzeniach mobilnych obsługiwanych przez iOS i Android. 
 

Grafika pochodzi ze strony: https://bnt.ipn.gov.pl/projekty/gry/gra-szyfrow/ 
 

Aby dowiedzieć się więcej kliknij TUTAJ.   

https://bnt.ipn.gov.pl/projekty/gry/gra-szyfrow/
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/170756,Gra-Szyfrow-rusza-w-Polske.html
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Tworzysz kopie zapasowe? Jeśli nie, to warto o tym pomyśleć!  
 

Kopie zapasowe są danymi potrzebnymi do odtworzenia oryginalnych danych w przypad-

ku ich utraty np. w sytuacji awarii lub przypadkowego ręcznego usunięcia danych. 
 

Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. 

WYDAWCA: 

Stowarzyszenie Sądecki  

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

33-300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 18 

tel. 18 443 57 08 

www.sutw.pl 

sekretariat@sutw.pl 
 

Kolejny numer newslettera ABC… 

ukaże się w listopadzie 2022 r. 

 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU 

@SadeckiUTW 

 
Projekt dofinansowany ze środków Rządowego  

Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych  

„Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.  

Działania na emocjach - o tym jak cyberprzestępcy oszukują  
 

To temat najnowszego, październikowego Biuletynu Bezpieczeństwa 

Komputerowego „OUCH!”.  
 

Aby przejść do artykułu kliknij 

TUTAJ. 

https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt36c2e63521272fdc/blta3d56a160d76c7e7/6305626889a31e1a31bb9abc/ouch!_september_2022_polish_got_backups.pdf
http://www.sutw.pl/
https://www.facebook.com/SadeckiUTW
https://www.facebook.com/SadeckiUTW
https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt36c2e63521272fdc/blt927c786e7701392d/63487f5cdcd7cf2a1074e2c2/ouch!_october_2022_polish_emotional_triggers.pdf

