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• Zmiana proporcji „reality contra virtuality”

• Do połowy XX stulecia dominował wpływ 

świata materialnego

• Przełom- II Wojna Światowa- kryptografia

• II Przełom - koniec XX wieku – dostęp do 

Internetu

• Ciągły wzrost operacji krytycznych 

realizowanych cyfrowo

• Konkluzja

• Funkcjonowanie społeczeństw stało się w 

sposób krytyczny zależne od poprawnego 

funkcjonowania przetwarzania informacji (nie 

tylko cyfrowej !) 

Cyberbezpieczeństwo –
czy to coś ważnego ?

C O I G  S A



Kto nas atakuje ? –
dobre pytanie !

• „dowcipny kolega” –

środowisko akademickie

• Sfrustrowany pracownik

• Nieuczciwa konkurencja

• Oszuści i złodzieje

• Terroryści

• Obce (cyfrowe) mocarstwa

• ….i inni ….



No limit, no 
borders…

Z czym trzeba się zmierzyć

• Atak może przyjść z dowolnego miejsca na świecie 

(…a może i z Wszechświata.. )

• Podstawowy protokół Internetu TCP/IP był 

projektowany z założeniem uczciwych intencji jego 

wykorzystania

• Łatwość sfingowania adresu źródłowego

• Boty – wrogie proxy – Control Command

• Sposób oddziaływania- zablokowanie działania 

usługi, kradzież danych, sfałszowanie informacji, 

przejęcie sterowania, totalna destrukcja

• Ograniczenia działań prawnych w skali 

międzynarodowej



Piramida działań 

Rozwiązania 

techniczne, 

organizacyjne 

Prawo krajowe i instytucje 
cyberbezpieczeństwa

Prawo i współpraca 
międzynarodowa



Hierarchia aktów prawnych

Kraj 
Członkowski

Kraj 
Członkowski

UE Dyrektywa UE

Akt prawa Kraju 
Członkowskiego

Akt wykonawczy

(rozporządzenie –
PL)

Akt wykonawczy

Akt prawa Kraju 
Członkowskiego

Akt prawa Kraju 
Członkowskiego



Dyrektywa UE
C O I G  S A



Kluczowe postanowienia dyrektywy UE
• Nałożenie na Kraje Członkowskie obowiązku wskazania operatorów usługi kluczowej według 

kryteriów wskazanych w dyrektywie (art.19 preambuły)

• KE ocenia efekt stosowania wspólnej metodyki przez Kraje Członkowskie

• Zależność świadczenia usługi kluczowej (dla społeczeństwa i gospodarki) od działania systemów ICT

• Margines uznaniowości dla Krajów Członkowskich dla wskazania sektorów i podsektorów 

świadczących usługi spełniających kryteria wymienione w dyrektywie

• Służba zdrowia Załącznik II p.5 (ośrodki opieki zdrowotnej w tym szpitale i prywatne kliniki)

• Ciekawy przykład: sektor wydobywczy węgla energetycznego – nie wskazany w dyrektywie (patrz 

Załącznik II), wprowadzony przez Polskę

• W wypadku sektora działającego transgranicznie obowiązek rozmów bilateralnych lub 

multilateralnych

• Wskazanie kluczowych operatorów na podstawie mierzalnych kryteriów- n.p. liczba użytkowników 

udział w rynku, wielkość bezwzględna produkcji-lista minimalnych czynników wymieniona w art. 6 

Istotny czynnik zakłócający , bez konieczności ujawniania konkretnych podmiotów

• Ocena zasięgu odziaływania incydentu u kluczowego operatora, podano przykładowe kryteria



Implementacja dyrektywy w Polsce



Kluczowe postanowienia ustawy o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa

• Podmioty stanowiące krajowy system cyberbezpieczeństwa wskazane w art.4 (20 klas 
podmiotów – w tym niektóre wskazane explicite)

• Organ właściwy ds. cyberbezpieczeństwa wydaje decyzję o uznaniu podmiotu za 
operatora usługi kluczowej

• Szczegółowa specyfikacja podmiotów (sektory, podsektory) na podstawie załącznika nr 1 
do ustawy

• Delegacja ustawowa dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia zawierającego wykaz 
usług kluczowych z przyporządkowaniem do właściwego sektora i podsektora oraz 
określeniem progów istotności usługi wg zdefiniowanych kryteriów (art.6)

• Zobowiązanie ministra właściwego ds. informatyzacji do prowadzenia wykazu podmiotów 
będących operatorem usługi kluczowej (Art.7 )

• Udostępnienie danych z wykazu tylko na wniosek podmiotów ustawowo uprawnionych 
(art.7 ust.8)



Kluczowe postanowienia ustawy o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa

• Katalog obowiązków operatora usługi kluczowej określa rozdział 3.Obowiazki operatorów usług kluczowych

• Wymogi w dużym stopniu pokrywają się z wymogami normy ISO 27001 jednak zawierają cały szereg 

obowiązków dotyczących wykrywania analizy i raportowania incydentów oraz posiadania odpowiednio 

wykwalifikowanych Zespołów Cyberbezpieczeństwa

• W szczególności – obowiązek objęcia monitorowaniem systemu informatycznego niezbędnego do 

świadczenia usługi kluczowej w trybie ciągłym ( Art.8 p.2 pp.e) )

• Również – zbieranie informacji o zagrożeniach dla systemów informatycznych o których mowa w ustawie

• Obowiązek wyznaczenia osoby kontaktowej i podania jej danych właściwym CSIRT (MON, NASK, GOV)

• Obowiązek opracowania dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego służącego do 

świadczenia usługi kluczowej- wskazano warunki zwolnienia z obowiązku

• Delegacja ustawowa dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego rodzaje dokumentacji

• Obsługa incydentu poważnego- zakres czynności - czas (24 h) i tryb zgłoszenia (art.11)

• Próg wagi incydentu na podstawie rozporządzenia – delegacja dla Rady Ministrów do jego wydania

• Specyfikacja zakresu informacyjnego zgłoszenia w art.12 ustawy – w tym opis wpływu na usługę kluczową

• Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa wskazuje Art.41



Kluczowe postanowienia ustawy o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa

• Obowiązek powołania wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

• Możliwość zawarcia umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie 
cyberbezpieczeństwa (art.14 ust.1)

• W wypadku zawarcia umowy z podmiotem zewnętrznym nałożony obowiązek informacyjny ( 14 dni 
– do właściwego CSIRT)

• Delegacja dla ministra właściwego ds. informatyzacji do określenia warunków 
organizacyjnych i technicznych dla struktur wewnętrznych i podmiotów świadczących usługi 
w zakresie cyberbezpieczeństwa

• Obowiązek poddania się audytowi w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego –raz na 
dwa lata

• Kto może prowadzić audyt określa art. 15 ust.2 ustawy

• Obowiązek przekazania kopii raportu wskazanym organom na ich uzasadniony wniosek (Art.15 
ust.7)





Rozporządzenie Rady Ministrów



Rozporządzenie Rady Ministrów 

Ochrona zdrowia Podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 
1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 
z późn. zm.

Udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej 
przez podmiot leczniczy 

g) inne czynniki charakterystyczne dla 
danego podsektora: świadczeniodawca 
zakwalifikowany do systemu 
podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej w ramach tzw. „sieci 
szpitali” oraz posiadający Szpitalny 
Oddział Ratunkowy

Dowodzenie jednostkami systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego

g) inne czynniki charakterystyczne dla 
danego podsektora: zapewnienie 
dostępu do usługi dla wszystkich 
usługobiorców

Jednostka podległa ministrowi właściwemu do 
spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów 
informacyjnych ochrony zdrowia

Zarządzanie danymi epidemiologicznymi g) inne czynniki charakterystyczne dla 
danego podsektora: zapewnienie 
dostępu do usługi dla wszystkich 
usługobiorców 

Gromadzenie i udostępnianie 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

g) inne czynniki charakterystyczne dla 
danego podsektora: zapewnienie 
dostępu do usługi dla wszystkich 
usługobiorców 

Narodowy Fundusz Zdrowia System świadczenia świadczeń 
gwarantowanych zgodnie z ustawą z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych 

g) inne czynniki charakterystyczne dla 
danego podsektora: objęcie usługą 
wszystkich świadczeniodawców 
mających zawartą umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej 



Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji



Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji



Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji



Kluczowe wymagania

• Posiada i utrzymuje certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 27001

• Zapewnia ciągłość działania w obsłudze incydentów zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 22301

• Posiadanie i udostępnienie w języku polskim i angielskim deklarację swojej 

polityki działania w zakresie określonym dokumentem RFC 2350

• Posiadanie personelu o określonych w rozporządzeniu kwalifikacjach

• Posiadania  na wyłączność pomieszczenia o określonych zabezpieczeniach

• Systemami komputerowymi i narzędziami umożliwiającymi wykrywanie 

incydentów i ich badanie



Continous
Monitoring

Continous monitoring is ongoing observance with 
intent to provide warning. A continous monitoring 
capability is the ongoing observance and analysis of 
the operational states of systems to provide decsion
suport regarding situational awareness and deviation 
from expectations

NIST CAESARS Framework Extensions: An Enterprise Continouos

Monitoring Technical Reference Model (Second Draft)



Continous
Monitoring

„…maintaining ongoing awareness of 
information security, vulnerabilities, and 
threats to suport organisational risk 
management decisions

NIST Special Publication (SP) 800-137





Organizacyjne i techniczne aspekty ciągłego 
monitoringu

• Ciągły monitoring musi obejmować złożone heterogeniczne systemy 
informatyczne i sieciowe

• Musi obejmować ogromną ilość zdarzeń elementarnych i dokonywać ich analizę

• Wnioski z analizy muszą w sposób automatyczny w krótkim czasie poddawane 
syntezie w celu prezentacji operatorowi systemu

• Możliwość identyfikacji odchyleń od wymagań prawnie obowiązujących regulacji 
w wymaganym czasie

• Rozwiązania organizacyjne zapewniające propagację informacji o incydentach w 
wymaganym czasie

• Brak lub niekompletność rozwiązań tzw. „pudełkowych”

• Konieczność wybierania narzędzi i ich integracja

• Dostępność i koszty utrzymania odpowiednio wykwalifikowanej kadry



Koncepcja 
SOC

• Nie opierajmy się tylko na jednym produkcie

• Możliwość wykorzystania dodatkowych 
narzędzi monitorujących

• Własne skrypty integrujące informacje z 
różnych źródeł

• Wielowariantowe wdrożenia – SOC u klienta 
lub usługa świadczona przez dostawcę usługi 
Cyberbezpieczeństwa

• Doświadczona załoga o wysokim poziomie 
profesjonalizmu

• Druga linia wsparcia do dyspozycji w 
szczególnie złożonych incydentach – własny 
Zespół Bezpieczeństwa



Interaktywna mapa systemu



Klasyfikacja podatności
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