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Ustawa o KSC

- Raportowanie incydentów poważnych i 

istotnych oraz incydentów w podmiotach 

sektora publicznego

- Współpraca z właściwym CSIRT poziomu 

krajowego

- Współpraca CSIRT poziomu krajowego z 

organami właściwymi ds. 

cyberbezpieczeństwa

- …..

Regulacje 
prawne

Praktyka i 
rzeczywistość 



PPP a cyberbezpieczeństwo
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PPP czyli co?

Partnerstwo publiczno –

prywatne to długoterminowe

porozumienie/ współpraca

pomiędzy dwoma lub więcej

sektorami rynkowymi i

administracją
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PPP – perspektywa europejska

Projekt 

Cooperative Models for Public 

Private Partnership (PPPs) and 

Information Sharing and 

Analysis Centers (ISACs) 

kwiecień – październik 2017

15 Państw członkowskich

https://www.enisa.europa.eu/publi

cations/public-private-

partnerships-ppp-cooperative-

models

https://www.enisa.europa.eu/publi

cations/information-sharing-and-

analysis-center-isacs-cooperative-

models

https://www.enisa.europa.eu/publications/public-private-partnerships-ppp-cooperative-models
https://www.enisa.europa.eu/publications/information-sharing-and-analysis-center-isacs-cooperative-models


PPP – perspektywa europejska

Instytucjonalne
Zorientowane na 

konkretny cel

Outsourcing usług Hybrydowe

PPP w 
Europie



PPP – perspektywa europejska

PPP Instytucjonalne

RIA

w Estonii

Powstają w wyniku regulacji prawnych związanych z ochroną infrastruktury krytycznej 

Metodą współpracy są grupy robocze, grupy szybkiego reagowania i tworzenie społeczności



PPP – perspektywa europejska

PPP Zorientowane na konkretny cel

Tworzone w celu budowania kultury cyberbezpieczeństwa w państwach członkowskich

Platforma lub Rada, których celem jest budowanie współpracy i wymiana informacji 
pomiędzy sektorem prywatnym, a publicznym

Skupione wokół jednego tematu/ jasno określony cel działania

Cyber Growth
Partnership

w Wielkiej Brytanii

Security made in 
Luxemburg (SMILE) 

w Luksemburgu

Platforma 
Cyberbezpieczeństwa 

w Austrii

Rada ds. 
Cyberbezpieczeństwa 

w Holandii
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PPP – perspektywa europejska

PPP jako outsourcing usług

Tworzone zarówno przez sektora prywatny jak i publiczny

Główne zadanie to awarness w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Trzecia strona adresuje potrzeby sektora prywatnego

Administracja wspiera rozwój PPP poprzez odpowiednią legislację i rozwiązania systemowe

Kuratorium 
Sicheres Osterreich

w Austriii

UP KRITIS 

w Niemczech



PPP – perspektywa europejska

Hybrydowe PPP

Gov.CERT

w Austrii

CSIRT.CZ

W Czechach

CSIRT które są tworzone w formule PPP

Administracja zleca dostarczanie usług CSIRT prywatnej instytucji



Wyzwania dla tworzenia PPP

Brak zasobów (po stronie sektora prywatnego i publicznego)

Sektor publiczny nie dysponuje wystarczającym budżetem aby 
właściwie zaadresować potrzeby sektora prywatnego

Konieczność osiągniecia zrozumienia pomiędzy sektorami 

Konieczność promocji PPP wśród małych i średnich 
przedsiębiorstw

Brak podstaw prawnych i właściwego przywództwa



Rekomandacje

Sektor prywatny musi mieć motywację aby uczestniczyć w PPP (jasno sprecyzowane korzyści)

Należy stworzyć jasną podstawę prawną do współpracy (np. MoU)

Administracja powinna mieć jasno sprecyzowane cele i strategię ich realizacji w formule PPP

Bardzo istotne jest rozwijanie współpracy w obrębie PPP nie tylko pomiędzy sektorem 
prywatnym i administracją, ale także miedzy instytucjami sektora prywatnego i administracji

Niezwykle istotny jest pragmatyzm i pewna doza elastyczności po stronie sektora publicznego

Do udziału w PPP powinno się zachęcać także małe i średnie przedsiębiorstwa



pdc@nask.pl

Program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa

2016
rok

6.
2020

64 
partnerów

pdc@nask.pl

2019
rok

implementacja 
UoKSC

Dyrektywa 
NIS



Współpraca z Organami Właściwymi ds. 

cyberbezpieczeństwa



ISAC – Centrum Wymiany i Analizy Informacji

ISAC - Centra wymiany wiedzy budowane wokół różnych

sektorów gospodarki (np. finansowego, lotnictwa, czy

energetyki), których zadaniem jest zrzeszanie instytucji w

celu wymiany doświadczeń o zagrożeniach

Często są to organizacje nieformalne i non-profit



Sektorowy Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa

art. 44 UoKSC

➢ przyjmuje zgłoszenia o incydentach poważnych i pomaga w obsłudze tych incydentów,

➢ wspiera operatorów usług kluczowych w wykonywaniu obowiązków ustawowych,

➢ analizuje incydenty poważne, wyszukuje powiązania pomiędzy incydentami oraz opracowuje

wnioski z obsługi incydentu,

➢ współpracuje z właściwym zespołem CSIRT poziomu krajowego w zakresie koordynowania obsługi

incydentów poważnych,

➢ może przeprowadzić audyt operatorów usług kluczowych, jeśli audytorzy spełniają kryteria

wskazane w ustawie,

➢ ma możliwość wymiany informacji o incydentach poważnych z innymi krajami UE

Incydent poważny – incydent, który powoduje lub może spowodować poważne obniżenie

jakości lub przerwanie ciągłości świadczenia usługi kluczowej (Ustawa o krajowym systemie

cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. art. 2, ust. 7). Progi uznania danego incydentu za

poważny zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie progów uznania

incydentu za poważny z dnia 31.10.2018 r.



Co dalej? ☺

Poradnik: Modele dojrzałości ISAC

- Strategia i plan działań

- Metody i narzędzia współpracy

- Zarządzanie informacją

- Działania

5 poziomów



Dziękuję za uwagę ☺
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