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Streszczenie: Zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego jest obecnie jednym z najistot-

niejszych zadań państwa. Specyfika zagrożeń w infosferze powoduje, że niemożliwa jest pełna 

ochrona zasobów cybernetycznych państwa i obywatela. Realne jest natomiast stworzenie sys-

temu ochrony, skoncentrowanego na niwelowaniu możliwości skutecznego ataku na systemy 

i sieci IT. Przyjąć więc należy, że rozwiązania wdrażane przez państwa nie zapewniają pełne-

go bezpieczeństwa cybernetycznego, jednak decydują o jego poziomie. Zasadne jest zatem 

wskazanie cech charakterystycznych narodowych systemów ochrony cybernetycznej jako roz-

wiązań ukazujących sposób reakcji państwa na tego typu zagrożenia, zwłaszcza w kontekście 

uwarunkowań, jakie determinują sposób jego budowy i funkcjonowania. 

Słowa kluczowe: system, cybernetyczny, bezpieczeństwo

Summary: Ensuring cybernetic security is currently one of the most crucial tasks of a state. The 

character of threats coming from the infosphere makes it impossible to fully protect the cyber-

netic resources of a state and a citizen. What is realistic, however, is the creation of a protection 

system, concentrated on eliminating the possibilities of an effective attack for IT systems and 

networks. Therefore, it should be assumed that the solutions implemented by states do not 

guarantee full cybernetic security, but they decide on its level. It is reasonable, then, to indicate 

the characteristic features of national systems of cybernetic protection as solutions that show 

the state’s way of reacting to this type of threats, especially in the context of conditions, which 

determine the way of its design and functioning.
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Wprowadzenie

Przestępcza działalność w cyberprzestrzeni stanowi jedno z najpoważniejszych za-
grożeń bezpieczeństwa państw rozwiniętych, w mniejszym stopniu – rozwijających się. 
Prowadzić ją mogą zarówno aktorzy niepaństwowi, w tym zorganizowane grupy prze-
stępcze, osoby funkcjonujące w nieformalnych grupach przestępczych i nacisku, jak i 
pojedynczy przestępcy oraz państwa. Aktywność tych ostatnich nie musi przybierać 
znamion działań przestępczych. Zagrożeniem bezpieczeństwa może stać się umiejętne 
wykorzystywanie technologii informacyjnych do osiągania własnych interesów narodo-
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wych w obcej (innego gracza międzynarodowego lub międzynarodowej) infosferze, czy 
też do prowadzenia działań wywiadowczych i stricte militarnych. Skala potencjalnych 
form działań wymierzonych w bezpieczeństwo państwa jest tak szeroka, że zasadne jest 
postrzeganie bezpieczeństwa cybernetycznego jako transsektorowego obszaru bezpie-
czeństwa, którego celem jest ochrona przestrzeni informatycznej państwa przed wro-
gimi działaniami. Rolą państwa w takim ujęciu problematyki bezpieczeństwa cyber-
netycznego jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania jego instytucji, podmiotów 
prowadzących działalność na jego obszarze oraz obywateli w przestrzeni informacyjnej. 
Podstawową formą prowadzonych działań jest kontrola własnej infosfery poprzez za-
pewnienie odpowiedniego poziomu ochrony zasobów informacyjnych. Tak rozumiana 
polityka bezpieczeństwa cybernetycznego stała się immamentną częścią polityk bezpie-
czeństwa państw demokratycznych na przełomie 2009/2010 r. W tym okresie zauważyć 
można próbę budowy spójnego podejścia do problematyki zagrożeń w cybeprzestrzeni. 
Sprowadzić je można do kompleksu przedsięwzięć, prowadzonych wspólnie przez insty-
tucje państwa, przedstawicieli przemysłów IT i użytkowników sieci oraz systemy tech-
nologiczne, w celu ograniczenia możliwości inwigilacji tych systemów. Do praktycznych 
rozwiązań oraz wdrożenie procedur doszło po roku 2010. Z grona państw europejskich 
rozwiązania, które uznać można za najlepsze, wdrożyły Wielka Brytania, Francja, Re-
publika Federalna Niemiec i Szwajcaria. Są one oparte na ocenie zagrożeń w kontekście 
narodowym i – pośrednio – wynikają także ze stanu zaawansowania technologicznego 
tych państw, powszechności usług teleinformatycznych oraz Internetu jako obszaru ak-
tywności obywateli. Z tego względu nie można tworzyć uniwersalnych rozwiązań czy też 
strategii przeciwdziałania. Podstawą polityki ochrony przestrzeni cybernetycznej muszą 
być narodowe strategie, wynikające z uwarunkowań wewnątrzpaństwowych. Warto jed-
nak wskazać rozwiązania, które umożliwiają przeciwdziałanie zagrożeniom i które moż-
na próbować implementować do rozwiązań narodowych. Dotyczy to pozostałych państw 
członkowskich, w tym zwłaszcza Polski, której system bezpieczeństwa cybernetycznego 
znajduje się in statu nascedii, co stwarza możliwość wykorzystania rozwiązań wdrożo-
nych w innych państwach.

Cel funkcjonowania systemu bezpieczeństwa cybernetycznego

Celem strategicznym polityki bezpieczeństwa cybernetycznego jest uzyskanie przez 
państwo zdolności do zwalczania zagrożeń cybernetycznych oraz budowa efektywnej 
ochrony cybernetycznej (The UK Cyber Security Strategy 2011, s. 7–8; Défense et sécuri-
té des systèmes d’information, s. 7; Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland, s. 16–17; 
National strategy for Switzerland’s protection against cyber risks, s. 3; Doktryna cyber-
bezpieczeństwa RP, s. 13; Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni, s. 6). Ochroną tą objęta jest 
infrastruktura, uznawana przez państwa za infrastrukturę podatną na oddziaływanie za-
grożeń cybernetycznych. Podkreślić należy, iż w większości przypadków wykracza ona 
poza obszar definiowany jako informatyczna infrastruktura krytyczna1. Bez względu na 

1 Jest to zespół sieci i struktur teleinformacyjnych, których brak możliwości funkcjonowania uniemoż-
liwia lub ogranicza sposób funkcjonowania państwa lub społeczeństwa.



Artykuły 67

sposób określenia obszaru poddanego ochronie, każde państwo wskazało elementy swo-
jej infrastruktury, podlegającej szczególnej formie zabezpieczenia. Są to zazwyczaj ele-
menty funkcjonujące w sferach gospodarczej, publicznej i administracyjno-politycznej. 

Tabela 1. Sfery państwa objęte systemem ochrony cybernetycznej i formuła zapewniania ochrony

Państwo Sfera gospodarcza Sfera publiczna
Sfera administracyjno- 

-polityczna

W.ielka 
Brytania

Zapewnienie możliwości funk-
cjonowania firm i instytucji 
finansowych, prowadzących 
działalność lub posiadających 
aktywa na terytorium Króle-
stwa

Zapewnienie funkcjono- 
wania systemów i sieci 
umożliwiających swobo- 
dne i bezpieczne korzys- 
tanie z systemów tele-
informatycznych i za-
sobów Internetu przez 
społeczeństwo

Prowadzenie działań syste-
mowych, ukierunkowanych 
na ochronę państwowych 
zasobów informatycznych  
i sieci teleinformatycznych

Francja Zapewnienie ochrony telein-
formatycznej infrastruktury 
krytycznej, w tym małych  
i średnich przedsiębiorstw  
i zasobów będących własno-
ścią obywateli

Utrzymanie systemów łącz-
ności pomiędzy wszystkimi 
strukturami władzy wyko-
nawczej i systemu zarządza-
nia kryzysowego, zwłaszcza 
możliwości przesyłu infor-
macji niejawnych

Republika  
Federalna 
Niemiec

Zapewnienia możliwości bez-
piecznego funkcjonowania 
sieciowych systemów infor-
macyjnych, wpływających na 
obszary życia gospodarczego 
oraz umożliwiających rozwój 
społeczno-gospodarczy

Zapewnienie bezpie-
czeństwa sieciom i ba-
zom danych instytucji 
publicznych

Budowa federalnej sieci in-
formatycznej dla urzędów 
federalnych i państw związ-
kowych

Konfederacja 
Szwajcarska

Zwiększenie odporności infrastruktury krytycznej oraz sektorów usług finansowych 
i bankowego na zagrożenia generowane w cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałanie 
i ograniczenie konsekwencji działań przestępczych i wrogich w cyberprzestrzeni, 
zwłaszcza cyberprzestępczości, cyberszpiegostwa i sabotażu cybernetycznego

Polska Niwelowanie możliwości od-
działywania na sektory gospo-
darcze pełniące istotne funk-
cje w państwie

Niwelowanie możliwości 
wykradzenia lub wykorzy-
stania danych publicznych 
i wrażliwych

Niwelowanie możliwości 
oddziaływania na sektory 
gospodarcze pełniące istot-
ne funkcje w państwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The UK Cyber Security Strategy 2011, s. 7–8; Défense et sé-
curité des systèmes d’information. Stratégie de la France, s. 7–14  ; Cyber-Sicherheitsstrategie für 
Deutschland, 4. Nationales Cyber-Abwehrzentrum, 5. Nationaler Cyber-Sicherheitsrat ; National 
strategy for Switzerland’s protection against cyber risks, s. 4 ; Założenia strategii cyberbezpieczeństwa, 
s. 6–7.

Zakres prowadzonych przez wymien ione powyżej państwa działań ochronnych jest 
zbieżny. Istniejąca korelacja zakresu przedsięwzięć narodowych nie oznacza zbieżności 
zapisów poszczególnych strategii bezpieczeństwa. Zasadnicze rozróżnienia występują  
w koncepcjach oddziaływania. Jednym z celów strategicznych Francji jest uzyskanie sta-
tusu jednego z ważniejszych państw w globalnym systemie bezpieczeństwa teleinforma-
tycznego, ze względu na znaczenie tego sektora w jego polityce prorozwojowej. Założenie 
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to powoduje, że francuska polityka cyberbezpieczeństwa ma charakter globalny i służy 
zarówno do ochrony cybernetycznej państwa oraz obywatela, jak i osiągania celów poli-
tycznych.

Tabela 2. Cele strategiczne w obszarze cyberbezpieczeństwa i formy ich osiągania we Francji

Cel strategiczny Zakres i forma osiągania

Uzyskanie statusu państwa 
wiodącego w globalnym 
systemie bezpieczeństwa 
teleinformatycznego

Powód: aktywność gospodarcza w cybeprzestrzeni stanowi istotny czynnik 
prorozwojowy państwa.
Zakres aktywności: zwalczanie procederu wykorzystywania cyberprzestrze-
ni do celów przestępczych, w tym propagowania terroryzmu i ekstremizmu 
oraz przestępczości gospodarczej, przeciwdziałanie zjawisku szpiegostwa  
i innych działań przestępczych przez państwa, ograniczenie możliwo-
ści dostępu do francuskich zasobów informatycznych i systemów IT oraz 
sektorów i obszarów uznawanych za wrażliwe (nauka, obronność, aktywa 
technologiczne, handlowe lub finansowe, działających na francuskim rynku 
przedsiębiorstw

Zabezpieczenie zdolności 
państwa do, opartego na 
rzetelnych informacjach, 
podejmowania decyzji 

Powód: decyzje polityczne muszą być podejmowane na podstawie racjo-
nalnych przesłanek, w tym informacji uzyskanych przez wyspecjalizowane 
organy państwa.
Zakres aktywności: zapewnienie skrytości (głównie przez efektywną krypto-
logię) części informacji dyplomatycznych i wojskowych, naukowo-technicz-
nych oraz ekonomicznych 

Wzmocnienie poziomu 
bezpieczeństwa krajowych 
elementów infrastruktury 
krytycznej przed wrogim 
oddziaływaniem cyberne-
tycznym 

Powód: konieczność zapewnienia możliwości funkcjonowania elementów 
infrastruktury, niezbędnej do funkcjonowania państwa i społeczeństwa
Zakres aktywności: zapewnienie funkcjonowania infrastruktury krytycznej 
w sytuacji zagrożenia, niwelowanie możliwości zakłócenia jej funkcjonowa-
nia poprzez system reagowania, działania prewencyjne i tworzenie alterna-
tywnych rozwiązań infrastruktury informatycznej 

Zapewnienie bezpieczeń-
stwa w cyberprzestrzeni

Powód: zniwelowanie możliwości prowadzenia działalności przestępczej, 
skierowanej wobec obywateli
Zakres aktywności: ograniczenie skali przestępstw, zwłaszcza w kradzieży 
tożsamości, uzyskania osobowych danych wrażliwych (dane osobowe, nu-
mery kont i rachunków itp.)

Źródło: Défense et sécurité des systèmes d’information. Stratégie de la France’ Agence Nationale de la Sécu-
rité des Systèmes d’Information (ANSSI), 2011, <http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2011-
02-15, s. 7–14.

Republika Francuska jest jedynym państwem Unii Europejskiej, której celem poli-
tyki bezpieczeństwa cybernetycznego jest także rozwój zdolności o charakterze ofen-
sywnym, pozwalających na wsparcie operacji wojskowych (Livre Blanc 2013, s. 72). 
Założenie to powoduje, że podsystem militarny ochrony cybernetycznej funkcjonuje 
samodzielnie, a nadzór nad tymi przedsięwzięciami sprawuje minister obrony. W jego 
ramach prowadzone są działania o charakterze defensywnym, w zasadzie ukierunko-
wanymi na ochronę wojskowej infrastruktury informatycznej, oraz ofensywnym, ale 
ich zasadniczym celem jest zapewnienie tzw. suwerenności informacyjnej Republiki. De-
finiowana jest ona jako zachowanie zdolności do podejmowania decyzji na podstawie 
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wiarygodnych informacji oraz zabezpieczenia integralności francuskich (krajowych) 
systemów obronnych. Zakres prowadzonych działań sprowadza się do zapewnienia 
ciągłości i niezakłóconej funkcjonalności militarnych i wykorzystywanych przez siły 
zbrojne sieci i systemów informatycznych. Szczegółowe zadania wynikają z założeń 
przyjętych w Pakcie Cyberobrony oraz – w mniejszym stopniu – zapisów Programu roz-
woju zdolności wojskowych. Są określane w planie ochrony cybernetycznej, będącej nie-
jawną częścią doktryny wojskowej (Doctrine interarmées 3.40_Cyberdefence-3). 

Odmienne rozwiązania zastosowano w Szwajcarii, których podstawowym założe-
niem jest teza, iż niemożliwe jest pełne zabezpieczenie danych przedsiębiorstw, uzyskane 
wyłącznie w wyniku działań aparatu administracyjnego (National strategy for Switzerlan-
d’s, s. 3). Podstawową zasadą w szwajcarskiej polityce bezpieczeństwa cybernetycznego 
jest funkcjonowanie kompleksowego i zintegrowanego zaangażowania elementów struk-
tury gospodarczej i administracyjnej państwa korzystającego z systemów i sieci IT oraz 
osób prywatnych, wykorzystujących sieci publiczne i zasoby Internetu (ibidem, s. 12).  
W celu jego osiągnięcia wprowadzono między innymi wymóg wdrożenia przez podmio-
ty gospodarcze i finansowe własnych systemów ochrony. Rolą władz administracyjnych 
jest jedynie określenie zalecanych norm i procedur oraz egzekwowanie ścisłej współpra-
cy pomiędzy podmiotami i operatorami systemów. Została więc ona ograniczona do pro-
wadzenia polityki ochrony systemów i sieci IT oraz innych technologii komunikacyjnych 
i infrastruktury krytycznej, zwłaszcza informatycznej, ukierunkowanej na zwiększenie 
jej odporności na atakiem (The Strategy of the Federal, s. 3–5).

Natomiast celem strategicznym w polityce bezpieczeństwa cybernetycznego Wiel-
kiej Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec, a także Polski jest niwelowanie możliwo-
ści przeprowadzenia cyberataków przez aktorów państwowych i niepaństwowych oraz 
klasycznych zagrożeń o charakterze kryminalnym (kradzież danych osobowych oraz 
oszustwa dokonywane on-line). Brytyjski system cyberbezpieczeństwa ukierunkowany 
jest na przeciwdziałanie atakom prowadzonym przez tzw. hackerów-patriotów, zwłasz-
cza aktów szpiegostwa, sabotażu, prób zakłócenia funkcjonowania publicznych sieci te-
leinformatycznych, działaniom dezinformacyjnym. Drugim obszarem aktywności jest 
zwalczanie działań o charakterze terrorystycznym, zwłaszcza próbom szerzenia idei, 
pozyskiwania zwolenników i funduszy na działalność terrorystyczną oraz wzajemnego 
komunikowania się bojowników (The UK Cyber, s. 14–16). Ważnym elementem pro-
wadzonych działań jest przeciwdziałanie kradzieżom dorobku intelektualnego, w tym 
projektów wdrożeniowych i strategii rozwojowych w sferze przemysłowej. Niemieckie 
rozwiązania powodują, że system bezpieczeństwa cybernetycznego koncentruje się na 
ochronie infrastruktury krytycznej, elementach technologii informatycznych i komuni-
kacyjnych, oddziałujących na sposób funkcjonowania społeczeństwa oraz Internet. Za 
najpoważniejsze zagrożenie uznano cyberataki, cyberszpiegostwo oraz sabotaż cyberne-
tyczny (Cyber-Sicherheitsstrategie, s. 14). Większość przedsięwzięć ochronnych wdrażają 
kierownictwa firm i organów zarządzających elementami infrastruktury krytycznej,  
a rolą władz federalnych jest bieżący monitoring zagrożeń oraz przedkładanie rozwią-
zań mających ograniczyć skalę zagrożenia. Przyjmują one postać corocznych raportów 
i analiz na temat stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci dokumentu Die
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Tabela 3. Obszary objęte polityką cyberbezpieczeństwa Konfederacji Szwajcarskiej i realizowane przedsię-
wzięcia

Nr  

sektora

Sektory  

i obszary

Nr  

zadania
Formy działania i zadania

1 Badania  
i rozwój

1 Analiza możliwych form zagrożenia cybernetycznego 

2 Analiza ryzyka 
i podatności 
elementów 
infrastruktury 
na cyberataki

2 Niezależna ocena systemów przez niezależnych ekspertów  
Analiza ryzyka w celu zminimalizowania ryzyka we współpracy 
z władzami, operatorami i dostawcami usług IT

3 Systematyczna (bieżąca) ocena odporności systemu na ataki, 
zabezpieczenie wskazanych „luk technicznych” systemu

3 Analiza  
charakteru 
zagrożeń

4 Stworzenie mapy zagrożeń i monitoring sytuacji oraz jej rozwo-
ju

5 Analiza i przegląd zdarzeń oraz ocena sposobu ich zwalczania 
6 Analiza i przegląd zdarzeń szczególnych lub kreujących szcze-

gólne zagrożenia albo kreujących zagrożenia dla więcej niż 
jednego kantonu

4 Budowanie 
kompetencji

7 Ocena posiadanych kompetencji, stworzenie systemu ich iden-
tyfikacji 

8 Opracowanie systemu budowy kompetencji oraz niwelowanie 
błędów i braków w programie szkoleń

5 Współpraca 
między-naro-
dowa

9 Współpraca w zakresie globalnego zarządzania zasadami wyko-
rzystywania Internetu

10 Międzynarodowa (w tym bilateralna) współpraca w zakresie 
cyberbezpeiczeństwa

11 Koordynacja działań podmiotów zaangażowanych w tworzenie 
najlepszych praktyk i procedur 

6 Zarządzanie 
kryzysowe i 
ciągłość zarzą-
dzania

12 Realizacja procesu zwiększania odporności systemów i sieci IT 
na ataki

13 Koordynacja działań podmiotów zaangażowanych w system 
ochrony cybernetycznej i wsparcie merytoryczne w trakcie 
opracowania i wdrażania przez nie procedur i rozwiązań 

14 Prowadzenie działań w celu zidentyfikowania i wykrycia spraw-
cy ataku 

15 Przygotowanie i wdrożenie koncepcji zarządzania cyberbezpie-
czeństwem 

7 System prawny 16 Ocena efektywności istniejących przepisów wykonawczych i 
proces ich dostosowywania do form zagrożenia, z uwzględnie-
niem stanu prawnego i funkcjonowania państwa prawa 

Źródło: National strategy for Switzerland’s protection against cyber risks, Eidgenössisches Departement für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz and Sport VBS, 19 June 2012, s. 4. 

Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. Jedynie część, wykorzystywanych przez admi-
nistrację publiczną, systemów teleinformatycznych chroniona jest w ramach tzw. Fe-
deralnego Zarządzania Teleinformatycznego. Program ten skoncentrowany jest na za-
pewnieniu ciągłości funkcjonowania tych systemów, a kwestia ochrony cybernetycznej 
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traktowana jest jako element przedsięwzięć zapewniających ich niezakłócone działanie 
(ibidem, s. 14). 

Polskie rozwiązania są zbieżne co do istoty celów strategicznych z założeniami 
polityki cyberbezpieczeństwa państw europejskich. Celem działań administracji 
państwowej jest zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa cyberne-
tycznego państwa, zwłaszcza krajowej infrastruktury teleinformatycznej, uzyskanie 
zdolności do zapobiegania i zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz zmniejsza-
nia skutków potencjalnych incydentów godzących w bezpieczeństwo teleinforma-
tyczne (Doktryna, s. 10; Polityka Ochrony, s. 6). Podstawową determinantą, określa-
jącą zasady działania i sposób organizacji systemu bezpieczeństwa cybernetycznego 
jest klasyfikacja podatnych na konsekwencje wrogich działań z wykorzystaniem cy-
berprzestrzeni elementów infrastruktury krytycznej oraz potencjalnych jej zagrożeń. 
Uzupełnieniem przedsięwzięć ochronnych tych elementów mają być system monitoringu  
i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. 

Tabela 4. Klasyfikacja informatycznej infrastruktury krytycznej w Polsce

Kategoria Charakter zagrożenia Potencjalne obiekty ataku

I Ograniczenie lub zaprzestanie realizacji 
istotnych funkcji państwa w kluczo-
wych sektorach

Energetyka, telekomunikacja, transport, infrastruk-
tura cyfrowa, finanse i system bankowy, zdrowie, 
produkcja i dystrybucja wody pitnej, 

II Kradzież danych Administracja państwowa i samorządowa, sektor 
bankowy, dane osobowe instytucji niepaństwowych

III Nieautoryzowany dostęp serwisowy do 
systemu teleinformatycznego

Państwowe i prywatne instytucje posiadające we-
wnętrzne systemy teleinformatyczne

IV Zmiana lub zamiana danych i informa-
cji w oficjalnych serwisach

Instytucje państwowe, samorządowe, sektor ban-
kowy

V Utrudnienie dostępu do serwisów  
i usług

System teleinformatyczny i jego uczestnicy

Źródło: Założenia strategii cyberbezpieczeństwa…, op. cit., s. 6–7.

Wadą polskich rozwiązań jest ich konceptualny charakter oraz pozostawienie na 
etapie wdrażania i nowelizacji. W opracowanych w roku 2016 Założeniach strategii cy-
berbezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej poszerzono zakres zagrożeń cybernetycz-
nych o stricte kryminalną działalność indywidualnych hakerów i zorganizowanych grup 
przestępczych jako potencjalnych kreatorów zagrożeń teleinformacyjnych (Założenia,  
s. 3). W zasadzie zakres działań niwelujących zagrożenia w cyberprzestrzeni określają 
akty wykonawcze w postaci ustaw odnoszących się do zasad i wymogów ochrony sys-
temów teleinformacyjnych i regulujących kwestię przesyłu danych w cyberprzestrze-
ni (ustawy: o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  
o ochronie danych osobowych, Prawo telekomunikacyjne) oraz dokumenty wykonawcze 
rangi rozporządzania (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w spra-
wie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
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teleinformatycznych). Odnoszą się one jednak do zasad i wymogów ochrony systemów 
teleinformacyjnych, zakresu kompetencji instytucji w funkcjonowaniu systemów tele-
komunikacyjnych, co powoduje, że głównymi kreatorami sposobu działania systemu 
ochrony cybernetycznej są dokumenty traktujące problem cyberbezpieczeństwa jako 
element, a nie podmiot wdrażanych rozwiązań. 

Instytucje systemu ochrony cybernetycznej

Sposób określenia zadań, jakie ma realizować system ochrony cybernetycznej, de-
terminuje kształt jego struktury organizacyjnej. Zasadniczym wyróżnikiem jest poziom 
centralizacji instytucjonalnej, ale w każdym państwie funkcjonuje centralny organ ko-
ordynujący prowadzone działania. Podlegają mu sektorowe lub niższego szczebla insty-
tucje, których rolą jest koordynacja i kontrola sektorowych systemów ochrony cyber-
netycznej lub prowadzenie działań ochronnych. Zakres kompetencji zarówno organu 
centralnego, jak i podległych mu instytucji jest uzależniony od wizji prowadzenia po-
lityki ochrony cybernetycznej. Istotny dla funkcjonowania systemu ochrony cyberne-
tycznej jest także podział na instytucje realizujące zadania w sferze cywilnej oraz mili-
tarnej. Rozwiązanie to, w sposób najszerszy, zostało zastosowane we Francji. Mimo to 
francuski system ochrony cybernetycznej funkcjonuje w strukturze scentralizowanej. 
Za kreowanie działań w sferze bezpieczeństwa teleinformacyjnego odpowiada rząd,  
a personalnie premier Republiki. Szef rządu działania w tej sferze prowadzi za pośred-
nictwem Sekretariatu Generalnego Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego. Jego szef 
(sekretarz) odpowiada za realizacje działań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, 
prowadzonych zarówno na obszarze Republiki, jak i poza jej granicami, oraz pełni funkcję 
głównego doradcy premiera w odniesieniu do problematyki cyberbezpieczeństwa. Jego 
organem doradczo-wykonawczym jest Narodowa Agencja Ochrony Systemów Informa-
tycznych – ANSSI (Décret, s. 32). Wyznacza ona procedury i standardy postępowania, 
prowadzi kontrole i audyty instytucji w zakresie bezpieczeństwa teleinformacyjnego, cer-
tyfikuje rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformacyjnego oraz odpowiada 
za wykrycie incydentów cybernetycznych i przyjęcie formuły reagowania na nie. Pełni 
także funkcję głównego ośrodka szkoleniowego dla administracji centralnej w zakresie 
ochrony systemów IT. Odpowiada również za praktyczne zwalczanie ataków cyberne-
tycznych, prowadzonych przez funkcjonujące w jej strukturze Centrum Operacyjne-
go Bezpieczeństwa Systemów IT – COSSI. Jego zadaniem jest wykrycie i niwelowanie 
skutków cyberataków, skierowanych na sieci publiczne, systemy informatyczne państwa 
oraz instytucje i obiekty infrastruktury krytycznej. COSSI podlega zespół CERT, któ-
rego zadaniem jest dogłębna analiza przyczyn i skuteczności cyberataku, jego formy 
oraz identyfikacja luk w systemie ochrony sieci IT. Posiada uprawnienia do ogłaszania 
alarmów, jest także organem eksperckim wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do 
przestępstw dokonywanych w cyberprzestrzeni.

Ochrona cybernetyczna sfery militarnej znajduje się w kompetencji ministra obrony, 
a organem koordynującym te przedsięwzięcia jest specjalistyczny oddział Obrony Cy-
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bernetycznej, którego szef (Officer General Cyber) jest zarówno koordynatorem, prowa-
dzonych przez ministerstwo obrony, przedsięwzięć z zakresu ochrony cybernetycznej, 
jak i osobą nadzorującą – w imieniu ministra – działania komórek ministerstwa w tym 
obszarze. Kieruje także Centrum Planowania Operacyjnego (Centre de planification et 
de conduit des opérations – CPCO) oraz dowodzi cybernetycznymi operacjami obronny-
mi i ofensywnymi (Pacte Défense, s. 36). Jednakże w ramach przedsięwzięć ochronnych 
ściśle współpracuje z Centrum Analiz dla Cyberoperacji Obronnych (CALID), która jest 
specjalistycznym organem, odpowiedzialnym za zwiększenie odporności wojskowych 
systemów IT przed cyberatakami. Prowadzi całodobowy monitoring cyberprzestrzeni 
w celu wykrycia potencjalnego ataku, dokonuje bieżącej analizy zastosowanych form 
ataku, przygotowuje i wdraża przedsięwzięcia prewencyjne oraz niwelujące jego kon-
sekwencje. W przypadku wykrycia zagrożenia uruchamia system ochronny, w postaci 
alarmu i przesyłania szczegółowych procedur reakcji, za pośrednictwem systemu in-
formowania i komunikowania SIC (Système d’information et de communication). Za-
kres przedsięwzięć ofensywnych ma charakter niejawny, ale jego zasadniczym celem 
jest wsparcie operacji wojskowych, pozwalających na prowadzenie suwerennej polityki 
(Défense et sécurité, s. 5 i 7). 

Rozwiązania stosowane w pozostałych państwach mają raczej charakter zdecentra-
lizowany, w których organ centralny pełni funkcje koordynacyjne. W brytyjskich roz-
wiązaniach Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (National Cyber Security Centre 
– NCSC) jest ośrodkiem koordynującym całokształt przedsięwzięć ochronnych, między 
innymi obsługującym portal Cyber Security Information Sharing Partnership (CiSP), 
który służy wymianie informacji w tym zakresie pomiędzy NCSC a operatorami i wła-
ścicielami systemów IT. Pełni także funkcję organu doradczego w zakresie zabezpiecze-
nia sieci i danych, wdrażającego ogólnokrajowe rozwiązania odnoszące się do ochrony 
obywateli (głównie dotyczące samodzielnej ochrony zasobów i danych wrażliwych). 
Odpowiada za przygotowanie i wdrożenie koncepcji działań ochronnych, w tym jego 
wyłączną kompetencją jest określenie formuły współpracy instytucji państwa z organi-
zacjami sektora publicznego i prywatnego (Prospectus, s. 7). Uczestniczy także w przed-
sięwzięciach ochronnych, ale jako instytucja wspierająca działania prowadzone przez 
operatorów i właścicieli systemów (ibidem, s. 4). Organami wykonawczymi brytyjskiego 
systemu ochrony cybernetycznej są departamenty głównych ministerstw oraz jednost-
ki wykonawcze systemu. Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa (CSOC) odpowiada 
za monitoring i dokonuje oceny poziomu zagrożeń cybernetycznych. Centrum Ochro-
ny Infrastruktury Narodowej (CPNI) odpowiada za opracowanie dla zarządzających 
obiektami i elementami infrastruktury krytycznej wytycznych dotyczących ich ochro-
ny, a Krajowy Urząd Informacji Technicznej koordynuje proces dostarczenia informacji  
o bezpieczeństwie obiektów i elementów infrastruktury oraz możliwości ich wykorzy-
stania do celów administracyjnych i bezpieczeństwa. Ogniwami zwalczającymi kon-
kretne zagrożenia i zgłaszane incydenty są natomiast zespoły reagowania kryzysowego 
CERT. 

Podobnie jak w rozwiązaniach brytyjskich, także w RFN funkcjonują federalne or-
gany koordynujące i prowadzące przedsięwzięcia ochrony cybernetycznej. Narodowa 
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Rada Cyberbezpieczeństwa – NCS odgrywa rolę organu koordynującego współpracę 
pomiędzy organami administracji i strukturami gospodarczymi, które mogą być ce-
lem ataku cybernetycznego. Jej działaniami kieruje Pełnomocnik Rządu Federalnego 
ds. Teleinformatycznych, a w jej skład wchodzą przedstawiciele federalnych ministerstw 
spraw zagranicznych, wewnętrznych, obrony narodowej, gospodarki, finansów, spra-
wiedliwości oraz oświaty, Rady Planowania Teleinformatycznego oraz delegaci władz 
krajów związkowych. Funkcję federalnego centrum operacyjnego sprawuje Narodowe 
Centrum Przeciwdziałania Zagrożeniom dla Cyberprzestrzeni – NCAZ. Specyficzny 
jest sposób usytuowania centrum, nad którym nadzór sprawuje Federalny Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Technik Informacyjnych – BSI. Urząd ów jest równocześnie zobligo-
wany do współpracy z Centrum w zakresie oceny podatności systemów IT na ataki cy-
bernetyczne, analizę techniczną i informatyczną ataku cybernetycznego i jego skutków. 
NCAZ przede wszystkim jest organem pełniącym funkcję federalnego ośrodka groma-
dzenia, analizy i wymiany informacji2 oraz platformą współpracy instytucji zajmujących 
się monitorowaniem zagrożenia, reagowania na zaistniałe zdarzenie oraz opracowania 
koncepcji zwalczania. Zobligowane do współpracy z NCAZ, jako platformą koordynu-
jącą kooperację instytucji, są wybrane instytucje federalne i państw związkowych. Na 
szczeblu federalnym są to, obok BSI, urzędy do spraw ochrony konstytucji (BfV), które-
go zadaniem jest wykrycie mocodawców ataku, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe, oceniający skutki ataku dla funkcjonowania infrastruktury krytycz-
nej oraz – mające status „członków stowarzyszonych” w NCAZ – Federalny Urząd Kry-
minalny, Kryminalny Urząd Celny, Policja Federalna, Federalna Służba Wywiadowcza 
i kontrwywiad wojskowy (Gesetz über das Bundesamt). 

Zadaniem Centrum jest wykrycie zagrożenia, jego analiza pod kątem potencjalnych 
szkód dla systemów IT i infrastruktury krytycznej oraz opracowanie wytycznych i za-
lecanych form reakcji. Natomiast na stwierdzone incydenty reagować mają operatorzy  
i administratorzy sieci przy wsparciu, funkcjonujących w krajach związkowych, Zespo-
łów Reagowania na Incydenty Komputerowe (CERT). Fizyczne zwalczanie sprawców 
ataków pozostaje natomiast w gestii organów ścigania, zwłaszcza policji oraz BKA, BfV 
oraz BSI. Główną instytucją jest Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji, które-
go obecne kompetencje zostały określone w roku 2015. Jest on centralną bazą informa-
cji o zdarzeniach w poszczególnych segmentach infrastruktury krytycznej, uczestniczy  
w procesie weryfikacji operatorów systemów IT, przeprowadzając co dwa lata stosowne 
egzaminy i – w porozumieniu z radą nadzorczą instytucji – może wystąpić z wnioskiem  
o odsunięcie operatora systemu od wykonywania obowiązków. Posiada prawo dostępu 
do informacji o stosowanych przez każdą instytucję rozwiązaniach w zakresie bezpie-
czeństwa wdrażanych produktów teleinformatycznych i zbierać informacje o podmio-
tach gospodarczych, wykorzystujących sieci teleinformatyczne (Gesetz zur Erhöhung, 
art. 7). Określa także szczegółowe obowiązki operatorów infrastruktury krytycznej  

2 Efektem jego działań w sferze analitycznej są specjalistyczne, okresowe raporty, zawierające ocenę 
stanu zagrożenia i wytyczne dla działań prowadzonych na szczeblu federalnym. Między innymi są one wy-
korzystywane do opracowania kolejnych Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland.
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w zakresie minimalnych wymogów bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz pro-
cedury informowania o próbach zakłócania ich funkcjonowania. 

Tabela 5. Instytucjonalny system bezpieczeństwa cybernetycznego Polski

Szczebel Organ Zakres kompetencji

Poziom  
centralny

Organ właściwy 
ds. bezpieczeństwa 
sieci i informacji

 � nadzór procesu wdrażania rozwiązań strategicznych, 
 � wyznaczanie obszarów działania instytucjom w zakresie ochrony 

cyberprzestrzeni, 
 � tworzenie projektów regulacji prawnych, koordynacja proce-

sów implementacji i wdrażania rozwiązań ponadnarodowych 
(zwłaszcza przedmiotowych dyrektyw UE)

Poziom  
operacyjny

Punkty Kontaktowe Pojedynczy Punkt Kontaktowy – prowadzący działania w obsza-
rze kompetencyjnym, dotyczące pozyskiwania informacji, ich 
analizy i przedstawiania całościowej oceny zagrożenia (agregacja)
Punkt Kontaktowy dla operatorów Infrastruktury Krytycznej 
(PKIK) – punkt wymiany informacji pomiędzy operatorami In-
formatycznej Infrastruktury Krytycznej 

Centra państwowe Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa – organ docelowo peł-
niący funkcję centrum kompetencyjnego, prowadzący prace ana-
lityczne nad złożonymi działaniami o charakterze cyberprzestęp-
czości oraz odpowiadający za przygotowanie zaleceń i wytycznych 
dla podmiotów systemu oraz za wsparcie merytoryczne w przy-
padku podejmowania działań przez poszczególne instytucje 
Narodowy CERT (Computer Emergency Response Team)/CSIRT 
(Computer Security and Incident Response Team). Połączone w je-
den organ zespoły reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeń-
stwo w sieci oraz ds. bezpieczeństwa komputerowego i reagowania 
na incydenty. Instytucja posiadająca docelowo kompetencje do kie-
rowania realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony cyberprzestrze-
ni RP oraz nadzoru nad krajowym system wczesnego ostrzegania

Centra sektorowe Sektorowe CERT/CSIRT – organy stworzone na wzór Narodowego 
CERT/CSIRT w wybranych sektorach aktywności państwa, powo-
ływane w tzw. sektorach I kategorii zagrożenia
Resortowy (administracji rządowej) CERT/CSIRT – odpowiednik 
Sektorowych CERT/CSIRT na szczeblu administracji centralnej

Struktury 
wykonawcze

Operacyjne Centra 
Bezpieczeństwa

Zespoły monitorujące stan bezpieczeństwa infrastruktury in-
formatycznej i reagujące na pojawiające się incydenty i zagroże-
nia. Zostaną ulokowane w instytucjach, organizacjach i firmach  
o dużym znaczeniu politycznym, administracyjnym czy gospo-
darczym i skali przekraczającej kompetencje lokalnych Zespołów 
Reagowania

Pełnomocnicy 
ochrony  
cyberprzestrzeni

Tworzone na poziomie użytkownika systemu, będącego potencjal-
nym celem ataku

Lokalne Zespoły 
Reagowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie Założenia strategii cyberbezpieczeństwa…, op. cit., s. 8–13.
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Specyficzną cechą niemieckich rozwiązań jest powierzenie BSI kontroli nad spo-
sobem wdrożenia szczegółowych procedur ochronnych w tych działach infrastruktury 
krytycznej, które decydują o sposobie funkcjonowania społeczeństwa. Za takie uznano 
systemy: bankowy, energetyczny, wodociągowy (dostaw wody pitnej), wyżywienia, tele-
komunikacyjny oraz technologii informatycznych (Verordnung). Zadanie to formalnie 
powinno pozostawać w gestii Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe. Jednak ze względu na to, iż odnoszą się one do operatorów sieci teleinformatycz-
nych i instytucji je wykorzystujących w zakresie ochrony danych, form zabezpieczenia 
w przypadku ich digitalizacji oraz prób włamania do osobistych kont w systemie, zde-
cydowano o takim rozdziale kompetencji instytucji federalnych. BSI jest uprawniona 
do wdrażania procedur dotyczących sposobu wykorzystywania przez elementy infra-
struktury krytycznej systemów informatycznych, odnoszących się zarówno do sposobu 
ich wykorzystywania, jak i wprowadzanych zmian i inwestycji dokonywanych w celu 
zabezpieczenia ich funkcjonalności (ibidem, Anhang 4 zu § 1 Nummer 4 und 5, § 5 Ab-
satz 4 Nummer 1 und 2).

Podobne rozwiązania, ale o dużo mniejszym zakresie działań instytucji central-
nych, wdraża państwo polskie. W Założeniach strategii cyberbezpieczeństwa dla Rzeczy-
pospolitej Polskiej z lutego 2016 roku określono tzw. „minimalne” wymogi organizacji 
systemu bezpieczeństwa cybernetycznego. Do czasu zakończenia procesu organizacji 
specjalistycznej jednostki rolę instytucji koordynującej działania odgrywać ma Krajo-
wy Ośrodek Koordynacji Działań, funkcjonujący w strukturze Ministerstwa Cyfryzacji. 
Natomiast na szczeblu centralnej administracji państwowej powołano zespoły reagowa-
nia na incydenty komputerowe (Założenia, s. 22–24). 

Odmiennie natomiast zorganizowano instytucjonalny system bezpieczeństwa cy-
bernetycznego Konfederacji Szwajcarskiej. Zakres kompetencji poszczególnych ele-
mentów systemu został określony według kategorii zarówno podmiotowej (federalne, 
kantonalne struktury władzy wykonawczej, system sądowniczy, struktury gospodarcze, 
operatorzy systemów i obywatele), jak i przedmiotowej (działania o charakterze strate-
gicznym, sprowadzane do różnorodnych form współpracy międzynarodowej i działania 
operacyjne, skoncentrowane na ochronie ludności i jej żywotnych potrzebach). W sys-
temie tym federalne podmioty władzy wykonawczej są zobowiązane do monitorowania 
stanu zagrożenia, dokonywania oceny potrzeb i procesu wdrażania rozwiązań ochron-
nych oraz określenia zakresu działań w perspektywie krótkoterminowej. Przyjęte roz-
wiązania organizacyjne nakładają na poszczególne instytucje federalne konkretne obo-
wiązki. Federalny Komisarz Ochrony Danych i Informacji (FDPIC) jest zobligowany 
do przygotowywania i konsultowania wdrażanych rozwiązań prawnych i technicznych 
dotyczących ochrony danych. Zadaniem federalnych organów ochrony cybernetycznej 
jest przeciwdziałanie poszczególnym zagrożeniom. Główną rolę w tym obszarze odgry-
wa Centrum Analizy Informacji (MELANI), które odpowiada za pozyskiwanie infor-
macji o potencjalnych zagrożeniach, ocenę sytuacji, wczesne rozpoznanie zagrożenia, 
ocenę skutków ataku i udział w przygotowaniu formy reakcji. Specjalistyczna Jednostka 
Ochrony Informacji (SONIA) odpowiada za zapewnienie ciągłości funkcjonowania fe-
deralnych systemów IT i uzyskiwanie informacji w sytuacji zaistnienia poważnego ata-
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ku cybernetycznego (kryzysu) na Konfederację Szwajcarską. W praktyce jest to zespół 
ekspercki, tworzony przez przedstawicieli administracji i operatorów IT. Organem, któ-
rego zadaniem jest zwalczanie przestępczości kryminalnej w cyberprzestrzeni, jest Fe-
deralna Jednostka Koordynacji Zwalczania Cyberprzestępczości Kryminalnej (CYCO). 
Zasadniczy obszar aktywności to monitorowanie sieci w celu zwalczania homoseksuali-
zmu i pedofilii, kradzieży i bezprawnego wykorzystywania kart kredytowych, adresów 
e-mail itp. Jest także punktem, w którym poszkodowani zgłaszają informacje o prze-
stępstwie. Po ich weryfikacji CYCO może skierować wniosek o ściganie lub podjęcie 
innych czynności prawnych do organów ścigania w kraju i za granicą. Obowiązek ści-
gania i prowadzenia postępowań przygotowawczych i karnych na szczeblu federalnym 
prowadzą Biuro Prokuratora Generalnego Szwajcarii (OAG) oraz Federalny Departa-
ment Sprawiedliwości i Policji (FDJP) wraz z podległymi im organami. OAG odpowia-
da za ściganie przestępstw podlegających jurysdykcji federalnej. Natomiast Federalny 
Departament Sprawiedliwości i Policji (FDJP) nadzoruje działania Federalnego Urzędu 
Policji (Fedpol-u) i jego pionu policji kryminalnej (FCP). Policja kryminalna, posiada-
jąc uprawnienia śledcze i procesowe, zajmuje się zwalczaniem już popełnionych prze-
stępstw, z zastrzeżeniem, że są to przestępstwa federalne. W przypadku uznania danego 
przestępstwa za kantonalne FCP jedynie współpracuje z policją kantonalną (National 
strategy, s. 15–20). Zadanie zapewnienia bezpieczeństwa w poszczególnych sektorach 
gospodarki odgrywają jednostki ulokowane w urzędach federalnych. W Federalnym 
Departamencie Finansów (FDF) działaniami kieruje jednostka FITSU. Posiada ona pra-
wo do zarządzania alarmów i wykorzystywania Centrum MELANI oraz SONIA, a tak-
że do podejmowania innych, adekwatnych do skali zagrożenia środków3. Departament 
Finansów jest także twórcą wytycznych dla administracji federalnej, które powinny być 
wdrażane w przypadku ataku cybernetycznego, mającego wpływ na funkcjonowanie 
sektorów finansowego i bankowego. Przedsięwzięcia z zakresu cyberbezpieczeństwa 
prowadzone przez Federalny Departament Środowiska, Transportu, Energii i Komu-
nikacji (DETEC) i Federalny Urząd Łączności (OFCOM) koncentrują się na ochronie 
systemów teleinformacyjnych i wsparciu dostawców usług w tym zakresie. Podobne za-
dania wykonuje Federalny Urząd Energii (SFOE) w zakresie systemów i sieci IT, wyko-
rzystywanych przez sektory produkcyjny i przesyłowy.

Istotną funkcję w systemie cyberbezpieczeństwa odgrywa Federalny Departament 
Spraw Gospodarczych (FDEA), odpowiadający za funkcjonowanie infrastruktury tele-
informatycznej, a zwłaszcza produkcję, transfer danych, bezpieczeństwo i dostępność do 
zasobów, oraz telekomunikacyjnej. Całość prowadzonych przedsięwzięć można spro-
wadzić do zadania zapewnienia ciągłości niezakłóconego ich funkcjonowania poprzez 
monitorowanie zjawisk, analizy ryzyka i reagowanie w sytuacji zaistnienia znamion 
ataku. Jest zobowiązany także do posiadania rozwiązań umożliwiających alternatywne 

3 Współpracuje z Federalnym Biurem Technologii Informacyjnych, Systemów i Telekomunikacji (FO-
ITT), które jest formalnie głównym dostawcą technologii i usług IT dla administracji federalnej. W ramach 
tego zadania jest zobowiązane do utrzymywania własnego zespołu reagowania, przygotowanego do monito-
rowania systemów federalnych i reagowania na incydenty (CSIRT).
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świadczenie usług teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dla wybranych działów 
gospodarki.

Kantony, jako jednostki administracyjne o znacznym zakresie suwerenności, pro-
wadzą politykę cyberbezpieczeństwa na swoim terytorium, ściśle jednak współpracu-
jąc z władzami federalnymi. Zakres podejmowanych przez nie działań można określić 
jako dążenie do ograniczenia ryzyka ataku cybernetycznego na lokalne sieci i systemy 
IT oraz prowadzenie dla indywidualnych odbiorców usług tego sektora przedsięwzięć 
uświadamiających ryzyko. Kantony posiadają także, z reguły usytuowane w struktu-
rach instytucji kantonalnych, zespoły reagowania na incydenty. Ostatni segment syste-
mu ochrony cybernetycznej Szwajcarii stanowią użytkownicy systemów i sieci IT. Ich 
zadaniem jest informowanie o anomaliach, samo zaś reagowanie na zaistnienie zagro-
żenia powinno polegać na wdrożeniu określonych środków i procedur postępowania  
i nie powinno angażować dodatkowych sił i środków systemu zarządzania kryzysowe-
go. W praktyce ich aktywność w tym zakresie sprowadza się do powszechnego stosowa-
nia indywidualnych środków ochrony (ibidem, s. 21–22). 

Działania podejmowane w obszarze przedmiotowym są prowadzone w dwóch 
obszarach: strategicznym i operacyjnym. Obszar strategiczny to współpraca między-
narodowa, przyjmująca szeroki zakres ze względu na – wskazaną powyżej – globalną 
rolę szwajcarskiego systemu bankowego i finansowego. W sferze działań strategicznych 
główną rolę przyznano międzynarodowej współpracy policyjnej, koordynowanej przez 
Fedpol. Centrum Operacyjne Policji pełni funkcje stałego punktu kontaktowego i koor-
dynującego działania, prowadzone w ramach przedsięwzięć ponadnarodowych, w tym 
także w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego (ibidem, s. 16). Istotną rolę  
w tym obszarze aktywności odgrywa Federalna Służba Wywiadowcza (FIS), której rolą 
jest pozyskiwanie informacji o międzynarodowej działalności przestępczej w cyber-
przestrzeni. Ze względu na interes państwa, w przedmiotowym obszarze, swoją aktyw-
ność koncentruje głównie na kwestii cyberterroryzmu, na oddziaływaniach i formach 
aktywności ugrupowań ekstremistycznych oraz potencjalnych zagrożeniach dla infra-
struktury krytycznej. Wraz z FITSU opracowuje raporty i analizy na temat zagrożeń  
i prawdopodobieństwa ich zaistnienia. Natomiast działania operacyjne skierowane zo-
stały stricte na ochronę ludności i zapewnienie jej możliwości funkcjonowania w okre-
sie oddziaływania cyberataku i w czasie odtwarzania funkcjonalności systemów. Z tego 
względu gros działań realizowane jest pod nadzorem i przez Federalny Urząd Ochrony 
Cywilnej (FOCP), któregorolą w systemie zarządzania kryzysowego jest ochrona lud-
ności i zabezpieczenie jej żywotnych potrzeb w czasie ataku cybernetycznego. Formą 
działań jest analiza potrzeb ludności w sytuacji zaistnienia konkretnego zagrożenia, 
opracowana na podstawie inwentaryzacji elementów infrastruktury krytycznej i oceny 
konsekwencji społecznych ataku na ten element. Szczególną wagę przywiązuje się do 
przygotowania właściwej reakcji na konsekwencje ataków na infrastrukturę produkcji  
i dostaw energii oraz na sieci i systemy IT (ibidem, s. 17).
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Wnioski

Specyfika wykorzystania cyberprzestrzeni do celów przestępczych i politycznych 
powoduje, że sposób budowy i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa cybernetyczne-
go państwa musi wynikać z uwarunkowań narodowych. Jego zasadniczymi determinan-
tami powinny być poziom cyfryzacji poszczególnych sfer funkcjonalnych państwa oraz 
rola segmentów infrastruktury krytycznej. Ta jednak nie może być rozpatrywana tylko 
w kontekście wykazu obiektów i systemów zaliczanych przez władze administracyjne 
państwa, ale ich wpływu na sposób funkcjonowania społeczno-gospodarczego państwa. 
Zasadne jest więc uznanie za cel polityki bezpieczeństwa cybernetycznego zapewnienie 
możliwości bezpiecznego funkcjonowania sieciowych systemów informacyjnych, które 
wpływają na zasadnicze obszary życia społecznego i gospodarczego oraz umożliwiają 
rozwój społeczno-gospodarczy. Przyjęcie tej zasady za cel strategiczny wymaga okre-
ślenia tych obszarów, które powinny być objęte polityką cyberbezpieczeństwa. Jednak-
że sposób oddziaływania poszczególnych procesów gospodarczych i społecznych oraz 
charakter zewnętrznych powiązań państwa powoduje, iż wykaz ten jest zróżnicowa-
ny pod względem zarówno przedmiotowym, jak i podmiotowym. Istniejące zbieżności  
w założeniach polityk bezpieczeństwa cybernetycznego poszczególnych państw wy-
nikają z podobnego stopnia ich rozwoju, oddziaływania podobnych zagrożeń lub kre-
owanych przez nie konsekwencji społecznych. Zasadnicze różnice wynikają natomiast 
z przyjętych celów strategicznych w odniesieniu nie tyle do problematyki cyberbezpie-
czeństwa, ile do wizji ich aktywności międzynarodowej i kształtu polityki gospodarczej 
oraz bezpieczeństwa narodowego. Inną, równie istotną grupę determinantów wpły-
wających na sposób funkcjonowania systemu stanowią uwarunkowania zewnętrzne  
w postaci „atrakcyjności” państwa lub jego sfer funkcjonalnych jako potencjalnych 
celów oddziaływania. Ocena tej „atrakcyjności” dokonywana jest nie w kontekście 
prawdopodobnych sfer oddziaływania, ale poprzez kompleksową ocenę potencjalnych 
sprawców ataków, celu podejmowanych przez nich działań oraz możliwych celów ata-
ków (schemat: kto – w jakim celu – obiekt). 

Przyjęte zasady budowy polityki bezpieczeństwa cybernetycznego określają także 
sposób organizacji i funkcjonowania systemu. Powoduje to, że mają one charakter stric-
te narodowy. Uniwersalne rozwiązania odnoszą się tylko do zasad konstrukcji systemu. 
Generalną zasadą jest, że państwo ogranicza swoją rolę do kreowania narodowej poli-
tyki, określenia ram funkcjonalnych systemu, monitorowania zagrożeń i koordynowa-
nia procesów zapewniania ochrony cybernetycznej. Ta jest domeną operatorów i użyt-
kowników systemów, wspieranych przez rządowe struktury w zakresie informowania  
o incydentach i merytorycznego wsparcia działań operatorów. Zazwyczaj jest udzielana 
w sytuacji, gdy skala zagrożenia przewyższa możliwości reakcji operatorów.
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