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Wstęp
Ataki i incydenty w cyberprzestrzeni, 
o różnej skali i konsekwencjach, stały się 
codzienną rzeczywistością i stanowią re-
alne niebezpieczeństwo dla infrastruk-
tury państw, przedsiębiorstw, ale także 
poszczególnych obywateli, czego przykła-
dem są kradzieże danych oraz środków 
finansowych z systemów bankowości 
elektronicznej. Eksperci wskazują także 
na rosnące zagrożenie krytycznych sek-
torów infrastruktury państwa, takich jak 
systemy zaopatrzenia w energię, wodę, 
łączności, transportowe czy ochrony zdro-
wia. Do wyobraźni powinna przemawiać 
możliwość pozbawienia dużej części kraju 

dostaw energii elektrycznej (przypadek 
Ukrainy z grudnia 2015 r.) czy też poten-
cjalne skutki przejęcia przez cyberprze-
stępców kontroli nad sygnalizacją świetlną 
na drogach dużego miasta.

Dostrzegając ten nowy obszar bezpie-
czeństwa, a także aktywne działania innych 
państw w zakresie zapobiegania zagroże-
niom teleinformatycznym, Najwyższa Izba 
Kontroli przeprowadziła w drugiej połowie 
2014 r. kontrolę, której celem było spraw-
dzenie, w jaki sposób polska administracja 
państwowa zarządza ryzykiem związanym 
z niebezpieczeństwami występującymi 
w cyberprzestrzeni1. Kontrolujący spraw-
dzali, czy został opracowany spójny system 
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Postępujący rozwój techniki i metod wymiany informacji, obok przysporzenia wielu 
niewątpliwych korzyści, wymusza zmianę sposobu rozumienia pojęcia bezpieczeń-
stwa. Dotychczasowe „fizyczne” zagrożenia, towarzyszące ludziom od zamierzchłych 
czasów, postęp nauki i technologii uzupełnił o nowy ich rodzaj – zagrożenia teleinfor-
matyczne. Są one tym bardziej niebezpieczne, że oddziałują skrycie, są stosunkowo 
łatwe do wytworzenia, pochodzą z wielu źródeł i podlegają ciągłym modyfikacjom. 
Gwałtowne i  niespodziewane ich powstanie spowodowało zachwianie istniejącego 
od setek lat modelu bezpieczeństwa, który koncentrował się na ochronie fizycznej 
i utrzymywaniu struktur siłowych państwa.

1 Artykuł powstał na podstawie Informacji o wynikach kontroli pt. Realizacja przez podmioty państwowe 
zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP, nr ewid. P/14/043, NIK, lipiec 2015 r.
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działań organów administracji państwo-
wej, mający na celu monitorowanie zagro-
żeń występujących w cyberprzestrzeni RP, 
przeciwdziałanie im oraz minimalizowanie 
skutków incydentów. W szczególności: czy 
określono ramy prawne tego systemu, do-
konano podziału kompetencji między jego 
uczestnikami, przydzielono im niezbędne 
zasoby oraz ustalono mechanizmy koordy-
nacji i wymiany informacji. Kontrolą objęto 
osiem podmiotów, którym przypisano klu-
czowe zadania związane z bezpieczeństwem 
teleinformatycznym państwa2, a badania 
kontrolne dotyczyły lat 2008–20143.

Budowa systemu 
ochrony cyberprzestrzeni RP
Kontrola wykazała, że pomimo prowadzo-
nych, a raczej „pozorowanych” od 2008 r. 
prac związanych z bezpieczeństwem tele-
informatycznym państwa nie zostały pod-
jęte żadne konkretne czynności mające 
na celu budowę systemu ochrony cyber-
przestrzeni RP. 

Działania podmiotów państwowych 
w tym obszarze były prowadzone bez spój-
nej wizji systemowej i sprowadzały się  

do doraźnego, ograniczonego reagowania na 
bieżące wydarzenia (takie jak ataki ACTA4, 
mające wyłącznie wizerunkowy charakter) 
oraz biernego oczekiwania na rozwiązania, 
które w tej dziedzinie zaproponuje Unia 
Europejska (tzw. dyrektywa NIS5). 

Zasadniczym czynnikiem paraliżują-
cym działania decydentów politycznych 
oraz urzędników był brak świadomości 
zagrożeń związanych z funkcjonowaniem 
cyberprzestrzeni oraz wynikających z tego 
faktu nowych zadań administracji państwo-
wej. Pomimo że coraz większa część usług 
publicznych oraz życia społecznego i gospo-
darczego odbywa się obecnie za pośrednic-
twem Internetu lub systemów teleinforma-
tycznych, bezpieczeństwo państwa było 
postrzegane jedynie z punktu widzenia za-
grożeń konwencjonalnych, bez uwzględnie-
nia postępujących zmian technologicznych. 

Brak świadomości zadań i zagrożeń 
zauważono między innymi wśród kie-
rownictwa Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji (MAiC). Minister Admini-
stra cji i  Cyfryzacji, który w  latach 
2011–2015 był jedynym organem mają-
cym wprost przypisane zadania związane 

2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (obecnie Ministerstwo Cyfryzacji), Agencję Bezpieczeństwa  
Wewnętrznego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (obecnie Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, Urząd Komuni-
kacji Elektronicznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Komendę Główną Policji.

3 Przyjęte przez NIK ramy czasowe kontroli wynikały z faktu, że na początek 2008 r. datowane są pierwsze 
formalne prace związane z próbą opracowania narodowej strategii ochrony cyberprzestrzeni.

4 Ataki wymierzone w styczniu 2012 r. w najważniejsze strony internetowe administracji publicznej w ramach 
kampanii protestu społecznego związanej z pracami mającymi na celu podpisanie przez Polskę porozu-
mienia ACTA dotyczącego walki z naruszaniem własności intelektualnej.

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego 
wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Prace nad dyrektywą 
zostały zainicjowane w lutym 2013 r. przez Komisję Europejską, a jej treść wzbudzała olbrzymie kontro-
wersje wśród państw członkowskich. W wyniku długich i skomplikowanych negocjacji dyrektywa została 
przyjęta w dniu 6 lipca 2016 r. jednakże jej treść i zakres oddziaływania zostały znacząco „rozmiękczone” 
w stosunku do pierwotnych propozycji Komisji Europejskiej.
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z ochroną cyberprzestrzeni, nie zgodził się, 
że odpowiada za koordynację działań zwią-
zanych z bezpieczeństwem IT oraz wska-
zywał, że w jego ocenie, zadania te nie wy-
nikały z kierowania działami administracji 
rządowej pn. „informatyzacja” i „łączność” 
ani z uchwały Rady Ministrów w sprawie 
przyjęcia „Polityki ochrony cyberprzestrze-
ni Rzeczypospolitej Polskiej”6. W ocenie 
kierownictwa MAiC, również przepisy do-
tyczące zarządzania kryzysowego, ochrony 
infrastruktury krytycznej, informatyza-
cji czy elektronicznego świadczenia usług 
nie łączyły się bezpośrednio z tematyką 
ochrony cyberprzestrzeni i nie nakłada-
ły na Ministra żadnych zadań w tym ob-
szarze. Przedstawiona argumentacja pro-
wadziła więc do ryzykownej konkluzji, że 
można informatyzować państwo z pomi-
nięciem aspektów bezpieczeństwa kluczo-
wych krajowych zasobów teleinformatycz-
nych oraz indywidulanych użytkowników 
Internetu. Jaskrawym przykładem braku 
wiedzy i kompetencji jest między inny-
mi sporządzony we wrześniu 2012 r. (na 
podstawie ustawy o zarządzaniu kryzy-
sowym) raport cząstkowy o zagrożeniach 
bezpieczeństwa narodowego, obejmujący 
działy administracji rządowej kierowane 
przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. 
W dokumencie tym Minister wskazał, że 
zagrożenia związane z cyberprzestrzenią 
nie mają bezpośrednich skutków dla gospo-
darki kraju oraz środowiska naturalnego, 
a poziom ryzyka dla tego rodzaju zagrożeń 
jest akceptowalny, ponieważ „Istniejące roz-
wiązania zapewniają właściwą ochronę […]”.

Brak świadomości zagrożeń i wynika-
jących z nich zadań odnotowano rów-
nież w  innych najważniejszych pod-
miotach administracji. Minister Spraw 
Wewnętrznych, odpowiadający za sprawy 
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowe-
go, nie realizował w latach 2011–2014 żad-
nych zadań związanych z bezpieczeństwem 
państwa i jego infrastruktury w kontekście 
ochrony teleinformatycznej. Nie podjął 
nawet działań w celu zawarcia w „Krajo-
wym planie zarządzania kryzysowego” 
procedur reagowania na zdarzenia zwią-
zane z cyberprzestrzenią, co wyjaśniano 
niezidentyfikowaniem przez właściwe 
komórki Ministerstwa ryzyka w tym ob-
szarze. Z kolei jeden z sekretarzy stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
która stanowi zaplecze merytoryczne 
premiera, poinformował w oficjalnej ko-
respondencji „że […] w ustawowych za-
daniach Kancelarii […] brak jest zadań 
związanych bezpośrednio z bezpieczeń-
stwem cyberprzestrzeni RP […]”.

Brak wiedzy, kompetencji oraz umiejęt-
ności współpracy różnych podmiotów pań-
stwowych w szczególny sposób uwidoczniły 
się w toku prac związanych z przygotowa-
niem narodowej strategii ochrony cyber-
przestrzeni Polski. Czynności w tym zakre-
sie zostały zainicjowane w 2008 r. i skut-
kowały opracowaniem, w ciągu czterech 
lat, siedmiu kolejnych, niezatwierdzonych 
wersji tego dokumentu. Niepowodzenia 
wynikały z nierzetelnego przygotowania 
prac (np. na żadnym ich etapie nie zdefinio-
wano katalogu najważniejszych systemów 

6 Dalej w skrócie: „Polityka”; została przyjęta uchwałą Rady Ministrów nr 111/2013 z 25.06.2013 r.
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teleinformatycznych, które powinny pod-
legać szczególnej ochronie w celu uniknię-
cia paraliżu państwa spowodowanego ata-
kiem cybernetycznym) oraz ze sprzecznych 
interesów i wykluczających się wzajem-
nie uwag różnych instytucji biorących 
udział w uzgodnieniach międzyresorto-
wych strategii7. Przedmiotem sporu były 
zarówno kwestie personalne i procedu-
ralne (m.in. obsada planowanego stano-
wiska pełnomocnika rządu ds. ochrony 
cyberprzestrzeni RP), jak również zasad-
nicze problemy wynikające ze stanowiska 
Ministra Finansów, wskazującego na brak 
możliwości przeznaczenia dodatkowych 
środków finansowych na działania zwią-
zane z bezpieczeństwem IT. W rezultacie 
prace nad strategią, zamiast poszukiwania 
optymalnych merytorycznie rozwiązań, 
skoncentrowały się na wypracowaniu źle 
rozumianego kompromisu między różny-
mi instytucjami publicznymi. Polegały na 
usuwaniu wszystkich spornych fragmentów 
tego dokumentu oraz takim przeredagowa-
niu jego treści, aby ogólne sformułowania 
nie wzbudzały kontrowersji wśród jego re-
cenzentów i potencjalnych wykonawców. 
Przyjęty tryb procedowania uznano tym 

bardziej za słuszny, że zaistniała pilna, „po-
lityczna” potrzeba opracowania jakiegokol-
wiek dokumentu rządowego, stanowiącego 
reakcję na wydarzenia ACTA. 

Efektem opisanych prac było przyję-
cie przez Radę Ministrów, w czerwcu 
2013 r., „Polityki ochrony cyberprzestrzeni 
Rzeczypospolitej Polskiej” – dokumentu 
niskiej jakości, nieprecyzyjnego i obarczo-
nego wieloma błędami merytorycznymi8. 
Kierownicy kontrolowanych podmiotów, 
w tym, co należy podkreślić – Minister 
Administracji i Cyfryzacji odpowiadający 
za koordynację wdrażania „Polityki”, wy-
jaśniali, że nie rozumieją jej zapisów i nie 
wiedzą, jakie działania na jej podstawie 
powinni podejmować. Nieliczne obowiązki 
wynikające bezpośrednio z „Polityki” nie 
były realizowane, co pozwala stwierdzić, że 
jej praktyczne zastosowanie w celu popra-
wy bezpieczeństwa teleinformatycznego 
państwa jest jedynie symboliczne. Oznacza 
to, że po upływie ośmiu lat od rozpoczęcia 
prac w Polsce nadal nie stworzono kierun-
kowego, strategicznego dokumentu, sta-
nowiącego podstawę faktycznych działań 
w zakresie zarządzania zdarzeniami wy-
stępującymi w cyberprzestrzeni9.

7 W Informacji o wynikach kontroli wskazano, że uzgodnienia narodowej strategii ochrony cyberprzestrzeni 
stanowią modelowy przykład zjawiska nazywanego potocznie „Polską resortową”, którego istotą jest po-
strzeganie zadań publicznych wyłącznie przez pryzmat obowiązków i interesów poszczególnych urzędów  
(bez dostrzegania ich szerszego kontekstu) oraz niezdolność do współdziałania różnych instytucji państwowych.

8 Przede wszystkim nieprawidłowo określono zakres podmiotowy „Polityki”, który ogranicza się do pod-
miotów administracji rządowej, bez adekwatnego odniesienia do podmiotów prywatnych, administracji 
samorządowej oraz innych użytkowników i administratorów cyberprzestrzeni, w tym w szczególności ope-
ratorów krytycznej infrastruktury teleinformatycznej.

9 Niezależnie od prac koordynowanych przez MAiC, czynności mające na celu stworzenie dokumentu stra-
tegicznego dotyczącego bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa były prowadzone również przez 
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Efektem tych prac było przyjęcie w styczniu 2015 r. „Doktryny 
cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”. „Doktryna”, tak samo jak „Polityka”, jest dokumen-
tem ogólnym, niewskazującym jasno określonych zadań, podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację 
oraz kosztów i źródeł finansowania.
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Brak koncepcji bezpieczeństwa telein-
formatycznego państwa uniemożliwiał 
określenie ram prawnych krajowego sys-
temu ochrony cyberprzestrzeni. Zadania 
poszczególnych instytucji związane z bez-
pieczeństwem IT były rozproszone w róż-
nych regulacjach prawnych dotyczących 
działów administracji rządowej, zarządza-
nia kryzysowego, Prawa telekomunika-
cyjnego, informatyzacji, a także w prze-
pisach wewnętrznych różnych instytucji. 
W rezultacie obowiązki i kompetencje po-
szczególnych podmiotów były niejasne, 
niespójne, wadliwie sformułowane lub też 
w ogóle nierealizowane w praktyce, jak na 
przykład nałożone na ministrów i wojewo-
dów obowiązki kontroli systemów tele-
informatycznych wykorzystywanych do 
realizacji zadań publicznych10. Ustalenia 
kontroli wykazały natomiast, że nie zostały 
podjęte żadne prace legislacyjne mające na 
celu unormowanie zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem teleinformatycznym 
państwa. Nie przeprowadzono inwentary-
zacji rozproszonych przepisów związanych 
z cyberbezpieczeństwem oraz nie zdefi-
niowano pożądanych kierunków zmian 
legislacyjnych. Nie przygotowano nawet 
założeń aktu normatywnego określające-
go strukturę krajowego systemu ochro-
ny cyberprzestrzeni i jego uczestników. 
Nieliczne propozycje zmian legislacyj-
nych zgłaszane przez podmioty takie jak 
Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) 
i Policja, napotykały bierność ze strony 
organów nadrzędnych (MSW i MAiC). 
Minister Administracji i Cyfryzacji, nie 
dostrzegając, że incydenty w cyberprze-
strzeni stały się codzienną rzeczywistością, 
przyjął stanowisko, że budowa krajowych 
struktur odpowiadających za bezpieczeń-
stwo teleinformatyczne i opracowanie sto-
sownych regulacji w tym obszarze powinny 
być całkowicie wstrzymane do czasu wej-
ścia w życie dyrektywy NIS, która okre-
śli konkretne rozwiązania dla całej Unii 
Europejskiej. Tym samym Polska stała się 
jednym z niewielu krajów Europy, który 
swoje działania w zakresie bezpieczeń-
stwa IT uzależnił całkowicie od inicjatyw 
zewnętrznych.

Aktywność państwa w kontrolowanym 
obszarze była także sparaliżowana w wy-
niku nieprzypisania zasobów do wykony-
wania zadań. Od momentu rozpoczęcia 
prac koncepcyjnych związanych z naro-
dową strategią ochrony cyberprzestrzeni, 
Minister Finansów konsekwentnie wska-
zywał na brak możliwości wyasygnowania 
jakichkolwiek dodatkowych środków na 
działania związane z bezpieczeństwem 
IT, a ewentualne wydatki na ten cel miały 
być finansowane z własnych, ograniczo-
nych budżetów poszczególnych instytu-
cji11. Kierownicy kontrolowanych pod-
miotów, w tym w szczególności Minister 
Administracji i Cyfryzacji, nie podjęli 

10 Art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

11 Dla kontrastu należy wskazać, że w ramach Narodowego program ochrony cyberprzestrzeni Wielkiej  
Brytanii na lata 2011–2014 zaplanowano wydatki w kwocie 650 mln funtów (równolegle do wydatków 
ponoszonych w ramach własnych budżetów podmiotów uczestniczących w ochronie cyberprzestrzeni).
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próby „negocjacji” z Ministrem Finansów 
lub też przeniesienia tej dyskusji na forum 
Rady Ministrów oraz nie informowali 
Prezesa Rady Ministrów o ograniczeniach 
kadrowych i finansowych uniemożliwiają-
cych realizację zadań. Żaden z nich nie pró-
bował nawet oszacować, jakie są jego fak-
tyczne potrzeby w tym zakresie (kadrowe, 
rzeczowe i finansowe). Przeprowadzona 
kontrola wykazała natomiast, że zasoby 
przeznaczane przez poszczególne insty-
tucje na działania w obszarze ochrony cy-
berprzestrzeni były rażąco nieadekwatne 
do przypisanych im obowiązków.

 • W okresie dwóch lat od utworzenia 
MAiC zadania związane z bezpieczeń-
stwem IT były doraźnie realizowane 
przez jedną osobę – szefową Gabinetu 
Politycznego Ministra. Dopiero w 2014 r. 
zadania te przypisano jednemu z wy-
działów Ministerstwa, który jednak nie 
dysponował potencjałem kadrowym 
(początkowo dwóch pracowników) 
i merytorycznym do ich wykonywania. 
Świadczy o tym na przykład przesłanie 
przez jedną z tych osób, z wykorzysta-
niem prywatnej poczty elektronicznej, 
niezaszyfrowanego pliku zawierającego 
dane służbowe o wysokiej wrażliwości, 
dotyczące bezpieczeństwa cyberprze-
strzeni państwa.
 • Funkcjonujące w Polsce główne pań-
stwowe zespoły CERT12 nie posiadały 
wystarczających zasobów pozwalają-
cych na skuteczne reagowanie na incy- 

denty dotyczące wszystkich podmiotów  
objętych zakresem ich oddziaływania. 
W kontrolowanym okresie zatrudnienie 
w rządowym Zespole CERT.GOV.PL 
w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go (ABW) wahało się od 12 do 14 osób, 
natomiast w ocenie Kierownictwa Agen-
cji, niezbędne było zaangażowanie od 
80 do 100 osób.
 • Stan ukompletowania jednostek resortu 
obrony narodowej odpowiadających za 
bezpieczeństwo IT wynosił tylko 40%. 
Podstawowym, wspólnym problemem 

administracji państwowej były całkowicie 
niekonkurencyjne wobec funkcjonujących 
na rynku stawki wynagrodzeń specjalistów 
do spraw bezpieczeństwa IT. Wynikały one 
z regulacji prawnych określających maksy-
malną wysokość wynagrodzenia na danym 
stanowisku, które nie pozwalają na istotne 
zwiększanie wynagrodzeń dla grup pra-
cowników o szczególnych kwalifikacjach. 
Oznacza to, że administracja państwowa 
nie dysponuje możliwością rekrutowania 
i utrzymania odpowiedniej liczby specjali-
stów w obszarze ochrony cyberprzestrzeni.

Szacowanie ryzyka zdarzeń 
w cyberprzestrzeni
W całym okresie objętym kontrolą nie zo-
stało przeprowadzone kompleksowe osza-
cowanie ryzyka związanego ze zdarzeniami 
występującymi w cyberprzestrzeni, które 
pozwoliłoby na określenie podstawowych 
niebezpieczeństw dla teleinformatycznej 

12 Ang. Computer Emergency Response Team – zespół ekspertów do spraw bezpieczeństwa informatycznego, 
których głównym zadaniem jest reagowanie na incydenty z zakresu bezpieczeństwa komputerowego. 
Świadczy on usługi niezbędne do rozwiązania tego typu problemów oraz umożliwienia użytkownikom 
wznowienie normalnej działalności.
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infrastruktury państwa oraz metod zarzą-
dzania tymi zagrożeniami. Podejmowano 
wprawdzie różne próby w tym zakresie 
(m.in. opierając się na przepisach dotyczą-
cych zarządzania kryzysowego, Prawie te-
lekomunikacyjnym oraz postanowieniach 
„Polityki”), jednak działania te były cał-
kowicie nieskuteczne, co między innymi 
wynikało z opisanych już wcześniej czyn-
ników, to jest braku świadomości nowych 
zagrożeń, niewystarczających zasobów 
oraz nieefektywnej, nierzetelnej współ-
pracy różnych instytucji państwowych.

Jaskrawym przykładem jest proces 
szacowania ryzyka koordynowany przez 
Ministra Administracji i Cyfryzacji13, który 
został przeprowadzony na podstawie wa-
dliwej, nabytej w pośpiechu od podmiotu 
komercyjnego metodyki, niepozwalającej 
na skuteczną agregację uzyskanych wyni-
ków. Dokonując jej zakupu, Minister nie 
wiedział, że otrzymał już przygotowaną 
przez ABW metodykę analizy ryzyka, po-
nieważ proces szacowania zagrożeń został 
rozpoczęty przez MAiC z opóźnieniem, 
bez jakichkolwiek analiz i konsultacji 
z podmiotami mającymi wiedzę eksperc-
ką w tym zakresie14. Ponadto część orga-
nów zarządzających strategicznymi syste-
mami (Minister Spraw Wewnętrznych, 
Minister Spraw Zagranicznych, Minister 
Sprawiedliwości, Minister Zdrowia, Prezes 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego) zignorowa-
ła obowiązek przekazania do MAiC spra-
wozdań z analizy ryzyka lub też przekazała 
sprawozdania niekompletne i błędnie przy-
gotowane (np. Komendant Główny Policji 
oraz Minister Administracji i Cyfryzacji 
w zakresie własnych zasobów IT), a tym 
samym nieużyteczne. Jako rażąco nierze-
telne i niegospodarne postępowanie NIK 
oceniła także fakt, że w ramach analizy 
zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią 
nie zostały wykorzystane wyniki zleconego 
audytu wewnętrznego dotyczącego bez-
pieczeństwa teleinformatycznego, prze-
prowadzonego na polecenie Prezesa Rady 
Ministrów w okresie wrzesień – paździer-
nik 2013 r. w 314 jednostkach administra-
cji państwowej. Minister Administracji 
i Cyfryzacji nie sporządził zbiorczego 
sprawozdania z tego audytu ani nawet nie 
zlecił analizy przekazanej mu obszernej 
dokumentacji źródłowej z badań audyto-
wych15. Praktycznie więc zmarnowano wy-
niki skomplikowanej i długotrwałej pracy 
kilkuset osób – audytorów wewnętrznych 
oraz pracowników MF i MAiC zaangażo-
wanych w zorganizowanie i przeprowa-
dzenie audytu.

Do czasu kontroli NIK kierownictwo 
MAiC i RCB nie podjęło również współ-
pracy w celu zapewnienia komplementar-
ności metod analizy ryzyka stosowanych 

13 Zgodnie z pkt 3.1. „Polityki”, jednostki administracji rządowej były zobowiązane sporządzać i przekazywać 
ministrowi właściwemu ds. informatyzacji roczne sprawozdania z oszacowania ryzyka związanego z funkcjo- 
nowaniem cyberprzestrzeni.

14 W szczególności nie podjęto współpracy z funkcjonującym w ABW rządowym zespołem reagowania  
na incydenty komputerowe CERT.GOV.PL.

15 W toku kontroli, w piwnicach MAiC odnaleziono 19 nieotwartych kartonów zawierających dokumentację 
źródłową z audytu, obejmującą: ankiety, arkusze z wyjaśnieniami oraz opinie, wnioski i rekomendacje 
przygotowane przez audytorów z poszczególnych jednostek.
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przez te podmioty oraz wyników identy-
fikacji najważniejszych krajowych zaso-
bów teleinformatycznych przeprowadza-
nej przez RCB i MAiC. W sporządzanych 
przez RCB cyklicznych raportach o zagro-
żeniach bezpieczeństwa narodowego za-
grożenia cyberprzestrzeni opisywane były 
w sposób ogólny i ramowy, a w „Krajowym 
planie zarządzania kryzysowego” z 2012 r. 
w ogóle nie uwzględniono zagrożeń zwią-
zanych ze zdarzeniami występującymi 
w cyberprzestrzeni. W zaktualizowanym 
„Planie” z 2013 r. zawarto tylko ogólną de-
finicję takich zagrożeń, natomiast nie wy-
kazano zdarzeń kryzysowych dotyczących 
cyberprzestrzeni w siatce bezpieczeństwa, 
określającej zadania i obowiązki uczestni-
ków zarządzania kryzysowego. 

Rzetelna analiza ryzyka związanego z cy-
berprzestrzenią nie była także prowadzona 
na podstawie przepisów Prawa telekomu-
nikacyjnego, które nakładają na przedsię-
biorców obowiązek analizowania zagrożeń 
dla świadczonych przez nich usług i posia-
danej infrastruktury16. W wyniku badania 
planów działań w sytuacjach szczególnych 
zagrożeń, sporządzonych i przekazanych 
do UKE przez wszystkich dziewięciu naj-
większych przedsiębiorców telekomuni-
kacyjnych, ustalono, że w dokumentach 
tych w ogóle nie wskazywano zagrożeń 
zdarzeniami występującymi w cyber-
przestrzeni lub wskazywano je w sposób 
ogólny, ale nie określono adekwatnych do 
nich zabezpieczeń infrastruktury teleko-
munikacyjnej oraz procedur reagowania. 

Analizy zagrożeń sporządzane przez przed-
siębiorców telekomunikacyjnych odno-
siły się przede wszystkim do niebezpie-
czeństw pochodzenia naturalnego (po-
wodzie, pożary, śnieżyce, silne wiatry), 
katastrof technologicznych i komunika-
cyjnych, napadów, włamań oraz aktów 
terroru z wykorzystaniem przemocy fi-
zycznej. Adekwatnie do tych zagrożeń, 
w planach działań opisywano tradycyjne, 
fizyczne zabezpieczenia infrastruktury. 
Kierownictwo objętych kontrolą podmio-
tów uczestniczących w uzgodnieniach pla-
nów działań przedsiębiorców telekomu-
nikacyjnych nie podejmowało natomiast 
działań w celu podniesienia jakości tych 
dokumentów. W szczególności Szef ABW 
i Minister Spraw Wewnętrznych, którzy 
powinni przekazywać przedsiębiorcom in-
formacje służące identyfikacji ryzyka, nie 
wskazywali im żadnych zagrożeń związa-
nych ze zdarzeniami występującymi w cy-
berprzestrzeni, co wyjaśniano brakiem 
obowiązków prawnych w tym zakresie.

Zdaniem NIK, brak kompleksowej i rze-
telnej analizy ryzyka uniemożliwił plano-
wanie oraz prowadzenie dalszych działań 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
teleinformatycznego państwa.

Wypełnianie zadań związanych 
z ochroną cyberprzestrzeni
Przeprowadzona kontrola wykazała w spo-
sób jednoznaczny, że w Polsce nie funkcjo-
nuje krajowy system reagowania na incy-
denty komputerowe, a regulacje zawarte 

16 Obowiązek bieżącego analizowania zagrożeń oraz sporządzania planów działań w sytuacjach ich wystą-
pienia został nałożony na przedsiębiorców telekomunikacyjnych na podstawie art. 176a ust. 1 i 2 ustawy 
z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.).
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w „Polityce” dotyczące jego ustanowienia 
i struktury17 są martwe i nieegzekwowane 
w praktyce. 

Czynności z zakresu reagowania na in-
cydenty komputerowe są wykonywane 
w Polsce przez funkcjonujące niezależnie 
od siebie prywatne i państwowe zespo-
ły CERT, działające na rzecz odrębnych 
grup użytkowników cyberprzestrzeni. 
Do najważniejszych państwowych ze-
społów CERT należą: 

 • Zespół CERT.GOV.PL, funkcjonujący 
w ABW, obejmujący swoim działaniem 
domenę „.gov.pl” oraz użytkowników 
z administracji publicznej i infrastruktu-
ry krytycznej. W kontrolowanym okresie 
zatrudnienie w tym zespole wahało się 
pomiędzy 12 a 14 osobami.
 • Zespół CERT Polska, powołany w ra-
mach Naukowej i Akademickiej Sieci 
Komputerowej18 (NASK), obejmujący 
swoim działaniem przede wszystkim 
klientów i użytkowników sieci NASK, 
a w ramach posiadanych sił i środków 
również użytkowników innych sieci 
w domenie „.pl”. Wieloletnia obec-
ność zespołu CERT Polska na arenie 
międzynarodowej (powiązana z bra-
kiem innych polskich przedstawicie-
li) powodowała, że w wielu sytuacjach 
zespół ten pełnił nieformalnie rolę pol-
skiego CERT narodowego, tzw. de facto 

narodowego Zespołu CERT. W trakcie 
kontroli w CERT Polska było zatrudnio-
nych 16 osób.
 • Zespół MIL-CERT.PL, powołany jako 
element systemu reagowania na incy-
denty komputerowe resortu obrony 
narodowej, obejmujący swoim działa-
niem użytkowników z Sił Zbrojnych. 
W kontrolowanym okresie zespół ten 
liczył 21 etatów.
Największym problemem dotyczą-

cym funkcjonujących w Polsce rozwią-
zań z zakresu reagowania na incydenty 
komputerowe był brak narodowego ze-
społu CERT, zarządzającego obsługą in-
cydentów na terenie całej krajowej sieci 
i infrastruktury teleinformatycznej, do-
konującego rozstrzygnięć w przypadkach 
wątpliwości co do kompetencji i zakresów 
działania poszczególnych zespołów krajo-
wych oraz koordynującego ich aktywność 
w skomplikowanych przypadkach. Zespół 
taki powinien odgrywać rolę krajowego 
punktu kontaktowego, będącego – z jed-
nej strony – miejscem międzynarodowej 
wymiany informacji z zespołami z innych 
państw, a z drugiej – przekazującego ważne 
sygnały i ustalenia do właściwych organów 
państwowych. Jego powstanie powinno 
zostać publicznie ogłoszone oraz zgłoszone 
do organizacji międzynarodowych. Ponadto 
w działalności kontrolowanych zespołów 

17 Na podstawie pkt 4.2. „Polityki” Rada Ministrów ustanowiła „Krajowy system reagowania na incydenty 
komputerowe w cyberprzestrzeni RP”, obejmujący: poziom I: poziom koordynacji – zadania przypisano 
ministrowi właściwemu ds. informatyzacji; poziom II: poziom reagowania na incydenty komputerowe – za-
dania przypisano zespołom reagowania na incydenty komputerowe; poziom III: poziom realizacji – zadania 
przypisano administratorom odpowiadającym za poszczególne systemy teleinformatyczne funkcjonujące 
w cyberprzestrzeni.

18 NASK jest instytutem badawczym, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z 30.04.2010 r.  
o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 371).
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CERT stwierdzono istotne problemy sys-
temowe, wpływające negatywnie na ich 
funkcjonowanie, dotyczące między innymi:

 • ograniczonych możliwości organizacyj-
nych w zakresie reagowania na incydenty 
– kontrolowane zespoły pracowały je-
dynie w dni robocze, w standardowych 
godzinach pracy (np. od 7:30 do 15:30); 
tylko zespół CERT.GOV.PL przygotowa-
ny był, na wypadek sytuacji kryzysowej, 
do utrzymania dostępności swoich usług 
w trybie ciągłym – 24 godziny przez 7 
dni w tygodniu;
 • ograniczeń organizacyjnych wynikają-
cych z umiejscowienia danego zespo-
łu: MIL-CERT.PL działał jedynie w ob-
szarze Sił Zbrojnych, CERT Polska był 
przede wszystkim zespołem wspomaga-
jącym konkretną działalność gospodar-
czą NASK, a CERT.GOV.PL usytuowa-
ny, w opinii wielu użytkowników cyber-
przestrzeni, kontrowersyjnie – w służbie 
specjalnej, nie posiadał wystarczających 
zasobów oraz umocowania prawnego 
pozwalającego na egzekwowanie kon-
kretnych działań od kierownictwa pod-
miotów objętych jego zakresem oddzia-
ływania;
 • nieustanowienia systemu łączności 
i wymiany informacji między różnymi 
rządowymi, cywilnymi i wojskowymi 
zespołami reagowania.
Ustalenia kontroli wykazały natomiast, 

że kierownictwo administracji państwowej 

nie podejmowało żadnych działań w celu 
wypracowania założeń pożądanej struktu-
ry zespołów reagowania na incydenty kom-
puterowe oraz zapewnienia im zasobów 
i właściwych warunków działania. Minister 
Administracji i Cyfryzacji, który zgodnie 
z postanowieniami „Polityki” odpowiada 
za koordynację krajowego systemu reago-
wania na incydenty komputerowe, nie wy-
konywał żadnych zadań w tym zakresie. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła 
także, że w Polsce nie został dotychczas 
zorganizowany system zbierania i rejestro-
wania informacji o incydentach wystę-
pujących w cyberprzestrzeni. Nie wpro-
wadzono prawnego obowiązku zgłaszania 
incydentów, skierowanego do wszystkich 
najważniejszych użytkowników i admi-
nistratorów cyberprzestrzeni19, a jedyne 
istniejące w tym zakresie przepisy, zawar-
te w Prawie telekomunikacyjnym, były 
wadliwie sformułowane i całkowicie 
nieskuteczne. W okresie od dnia wejścia 
w życie art. 175a ust. 1 Prawa telekomu-
nikacyjnego20, nakładającego obowiązek 
informowania o naruszeniach bezpieczeń-
stwa lub integralności sieci lub usług, do 
30 czerwca 2014 r. przedsiębiorcy teleko-
munikacyjni przekazali Prezesowi UKE 
tylko pięć zgłoszeń dotyczących incyden-
tów bezpieczeństwa związanych z cyber-
przestrzenią. Z ustaleń kontroli wynika 
natomiast, że w porównywalnym okre-
sie21 NASK była w posiadaniu informacji 

19 Zgodnie z opinią przedstawioną w opracowanej dla NIK przez Instytut Kościuszki ekspertyzie pt. „Propozycja  
modelowych rozwiązań w zakresie budowania cyberbezpieczeństwa Polski”, obowiązek raportowania 
o incydentach powinien dotyczyć przynajmniej operatorów infrastruktury krytycznej. Zobowiązania w tym 
zakresie powinny być zawarte m.in. w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

20 Tj. od 22 marca 2013 r.
21 Informacje o incydentach dotyczą okresu 1.07.2013 r. – 30.06.2014 r.
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o około 40 milionach incydentów doty-
czących sieci dziewięciu największych 
krajowych przedsiębiorców telekomu-
nikacyjnych. Całkowita rozbieżność da-
nych wynikała między innymi z wadliwej 
konstrukcji art. 175a ust. 1 Prawa tele-
komunikacyjnego, który daje przedsię-
biorcom telekomunikacyjnym swobodę 
oceny istotności incydentów i zasadności 
ich zgłaszania do UKE.

Przedstawione dane wskazują, że ad-
ministracja państwowa nie dysponowała 
nawet ogólną wiedzą o skali i rodzaju incy-
dentów występujących w cyberprzestrzeni 
oraz ze względu na opisane wcześniej ogra-
niczenia w funkcjonowaniu państwowych 
zespołów CERT i brak CERT narodowe-
go nie miała możliwości koordynowania 
reakcji na incydenty. Jednocześnie kon-
trola wykazała, że podmioty państwowe 
nie podejmowały szeregu innych działań, 
wynikających między innymi z uznanych, 
międzynarodowych wzorów dobrych prak-
tyk, niezbędnych w celu ochrony cyber-
przestrzeni. W szczególności:

 • tworzone w Polsce plany reagowania kry-
zysowego, w tym „Krajowy plan zarzą-
dzania kryzysowego”, nie uwzględniały 
zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią;
 • kierownictwo kontrolowanych podmio-
tów nie podejmowało działań w celu 
ustanowienia i wdrożenia wymogów 
bezpieczeństwa teleinformatycznego, 
dotyczących różnych grup użytkowni-
ków i administratorów cyberprzestrzeni, 
w tym podmiotów prywatnych;
 • podmioty państwowe nie organizowały 
ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa te-
leinformatycznego, służących weryfika-
cji i doskonaleniu procedur reagowania 
w przypadku cyberataków;

 • nie zostały podjęte działania mające na 
celu budowę ogólnokrajowego systemu 
wczesnego ostrzegania przed zagroże-
niami w sieci Internet;
 • nie wypracowano założeń systemu dzia-
łań edukacyjnych, podnoszącego kwa-
lifikacje w zakresie bezpieczeństwa IT 
oraz zwiększającego świadomość za-
grożeń;
 • realizowane z udziałem środków publicz-
nych nieliczne projekty naukowo-badaw-
cze związane z ochroną cyberprzestrzeni 
nie miały praktycznego zastosowania, 
były niespójne programowo oraz ukie-
runkowane na realizację interesów be-
neficjentów tych projektów.

Wnioski i propozycje 
działań naprawczych
Kontrola wskazała na konieczność bez-
zwłocznego podjęcia skoordynowanych, 
systemowych działań prowadzących do 
wdrożenia realnych mechanizmów ochro-
ny cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej 
Polskiej. W celu wyeliminowania prze-
szkód, które sparaliżowały aktywność pań-
stwa w tym zakresie w latach 2008–2014, 
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła przede 
wszystkim uwagę na potrzebę bezpośred-
niego zaangażowania Rady Ministrów 
i Prezesa Rady Ministrów oraz wdroże-
nia mechanizmów współpracy podmiotów 
prywatnych i państwowych. Postulowane 
przez NIK działania naprawcze, umożli-
wiające stworzenie i skuteczne funkcjo-
nowanie krajowego systemu ochrony cy-
berprzestrzeni dotyczyły także:

 • skoncentrowania działań związanych 
z ochroną cyberprzestrzeni na zapew-
nieniu bezpieczeństwa teleinformatycz-
nej infrastruktury krytycznej państwa;
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 • włączenia procesu szacowania ryzyka 
w cyberprzestrzeni do analizy ryzyka 
związanej z infrastrukturą krytyczną;
 • przyjęcia przez Radę Ministrów naro-
dowej strategii zarządzania zagrożenia-
mi występującymi w cyberprzestrzeni;
 • stworzenia systemu finansowania zadań 
związanych z ochroną cyberprzestrzeni;
 • uchwalenia odrębnej ustawy określającej 
strukturę krajowego systemu ochrony 
cyberprzestrzeni;
 • wyznaczenia krajowego organu koordy-
nującego działania w zakresie ochrony 
cyberprzestrzeni, będącego jednocze-
śnie CERT narodowym;
 • wdrożenia krajowego systemu reagowa-
nia na incydenty komputerowe, obej-
mującego między innymi obowiązek 
raportowania o incydentach;
 • opracowania procedur reagowania kryzy-
sowego w sytuacji zagrożeń infrastruktu-
ry państwa spowodowanych zdarzenia-
mi występującymi w cyberprzestrzeni.

Efekty kontroli
Dostrzegając olbrzymie znaczenie bada-
nego obszaru dla bezpieczeństwa państwa 
i obywateli, Najwyższa Izba Kontroli pro-
wadziła bieżący monitoring efektów niniej-
szej kontroli, między innymi występując 
pół roku po jej zakończeniu (we wrześniu 
2015 r.) do wszystkich skontrolowanych 
jednostek o przekazanie informacji o pod-
jętych przez nie działaniach oraz o sposo-
bie wykorzystania wniosków i uwag Izby.

Analiza odpowiedzi wykazała, że w kon-
trolowanym obszarze wystąpiły tylko po-
jedyncze, pozytywne zmiany dotyczące 
w szczególności podjęcia przez ABW dzia-
łań w celu znaczącej rozbudowy potencjału 
związanego z reagowaniem na incydenty 

oraz powołania w Policji wewnętrznego ze-
społu CERT. Przeprowadzona kontrola nie 
spowodowała natomiast istotnych zmian 
w działalności poszczególnych podmio-
tów w zakresie ochrony cyberprzestrze-
ni. Z otrzymanych przez NIK materiałów 
wynika wręcz, że pół roku po przekaza-
niu najważniejszym osobom w państwie 
druzgoczącej oceny działań związanych 
z bezpieczeństwem IT w poszczególnych 
podmiotach (MON, MSW, RCB, NASK, 
UKE, MAiC) występowały dokładnie te 
same zjawiska i problemy, które wypunk-
towano w dokumentacji pokontrolnej NIK. 
Za szczególnie niepokojący należy także 
uznać fakt, że w przypadku niektórych 
podmiotów (MON) zmaterializowało się 
wskazywane przez NIK ryzyko pogorsze-
nia warunków realizacji zadań związanych 
z ochroną cyberprzestrzeni.

Konkluzja
Przeprowadzona kontrola wykazała bez-
radność najważniejszych organów admini-
stracji państwowej w zetknięciu z nowym 
obszarem bezpieczeństwa państwa i oby-
wateli, jakim jest cyberprzestrzeń i zwią-
zane z nią zagrożenia. Dowodzi to braku 
„elastyczności” aparatu państwowego w re-
agowaniu na zjawiska i problemy odbiega-
jące w sposób znaczący od wypracowanych 
wcześniej schematów i procedur działa-
nia. Prowadzi również do prowokacyjnie 
brzmiącego pytania – czy naprawdę musi 
wydarzyć się jakiś poważny w skutkach 
incydent, aby nasze państwo zaczęło reali-
zować swoje zadania w zakresie ochrony 
cyberprzestrzeni?

W utworzonym w grudniu 2015 r. 
Ministerstwie Cyfryzacji zainicjowano 
na nowo prace koncepcyjne dotyczące 
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bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, pole-
gające między innymi na przygotowaniu 
„Założeń strategii cyberbezpieczeństwa 
dla Rzeczypospolitej Polskiej”22 (przy-
jęcie docelowej „Strategii” planowane 
jest na koniec września br.). Pozwala to 
stwierdzić, że po ośmiu latach admini-
stracja państwowa znajduje się dokład-
nie na tym samym etapie budowy sys-
temu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, 
na którym była na początku 2008 r., gdy 
rozpoczynano przygotowanie pierwszego 
„Rządowego programu ochrony cyberprze-
strzeni RP”. Należy mieć jednak nadzieję, 
że tym razem prace te będą prowadzone 
z lepszym skutkiem i zaowocują spójną 

koncepcją cyberbezpieczeństwa Polski. 
Jest to tym bardziej istotne, że przyjęta 
niedawno dyrektywa NIS znacząco od-
biega od pierwotnej propozycji Komisji 
Europejskiej i nie można zakładać, że 
jej wejście w życie (okres implementa-
cji dyrektywy do prawa krajowego został 
określony na 21 miesięcy) zastąpi bądź też 
nawet precyzyjnie ukierunkuje działania 
na szczeblu krajowym.

PAWEŁ GIBUŁA,
Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK

22 W trakcie prac nad niniejszym artykułem miały miejsce dwa istotne wydarzenia dotyczące ochrony cyber-
przestrzeni RP, to jest przyznanie ABW daleko idących uprawnień w zakresie bezpieczeństwa teleinfor-
matycznego określonych w ustawie z 10.06.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz.904) 
oraz powołanie w NASK 4.07.2016 r. Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, w ramach którego 
ma funkcjonować m.in. CERT Narodowy. Ocena działania wskazanych powyżej rozwiązań będzie możliwa 
dopiero po upływie pewnego okresu czasu.
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