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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

PREMIER MINISTRE 

 

NARODOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA 

CYFROWEGO FRANCJI 

 

Francja z zaangażowaniem podjęła działania na rzecz cyfryzacji. Kraj może poszczycić się 

dużym odsetkiem ludności korzystającej z technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Odsetek ten ciągle rośnie dzięki trwałemu rozwojowi gospodarki cyfrowej. Francja czerpie 

korzyści z talentów i mocnych stron, które torują jej drogę do europejskich i globalnych 

innowacji. 

Przestrzeń cyfrowa jest jednak doskonałym miejscem dla konkurencji i konfrontacji. 

Cyberprzestrzeń stała się nową areną działań obejmujących nieuczciwą konkurencję 

szpiegostwo, dezinformację i propagandę, a także terroryzm i przestępczość.  

„Działania na rzecz promocji Republiki cyfrowej” planowane przez rząd Francji 

ukierunkowane są na promowanie naszych wartości i gospodarki oraz na zapewnienie 

bezpieczeństwa naszym obywatelom. Poprzez umocnienie cyberbezpieczeństwa, skupiamy 

nasze działania przede wszystkim na tworzeniu cyberprzestrzeni, która jest trwałym źródłem 

wzrostu i możliwości stojących przed francuskimi przedsiębiorstwami, tym samym 

manifestując nasze demokratyczne wartości i zabezpieczając czynności podejmowane przez 

naszych obywateli w świecie cyfrowym oraz ich dane osobowe. 

Postawiłem sobie ambitne cele w tym zakresie. Narodowa strategia bezpieczeństwa 

cyfrowego musi być przede wszystkim oparta na edukacji i współpracy międzynarodowej. 

Musi być wspierana przez całe społeczeństwo kraju, rząd, sektor publiczny na szczeblu 

krajowym i lokalnym, przedsiębiorstwa i, w szerszym znaczeniu, wszystkich mieszkańców 

kraju. To nasza wspólna odpowiedzialność. 

Stawienie czoła wyzwaniom w zakresie cyberbezpieczeństwa jest kluczem do naszego 

wspólnego sukcesu. Mam nadzieję, że niniejsza narodowa strategia bezpieczeństwa 

cyfrowego przyczyni się do zwiększenia dynamiki działań przy jednoczesnej poprawie 

ochrony i uwolnieniu drzemiącej w nas energii. 

 

Manuel Valls 

Premier 

 

Tłumaczenie nieoficjalne. Przedmowa autorstwa Manuala Vallsa, Premiera Francji  

Narodowa strategia bezpieczeństwa cyfrowego Francji 



2 

 

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO FRANCJI 

 

Cyfryzacja społeczeństwa francuskiego nabiera tempa, przy nieustającym 

wzroście liczby usług, produktów i miejsc pracy dostępnych w świecie 

cyfrowym. Cyfryzacja zyskała rangę narodową. Transformacja cyfrowa 

sprzyja wprowadzaniu innowacji i rozwojowi, lecz jednocześnie niesie za 

sobą ryzyko dla państwa, zainteresowanych podmiotów gospodarczych i 

obywateli. Cyberprzestępczość, szpiegostwo, propaganda, sabotaż i 

nadmierne wykorzystywanie danych osobowych zagrażają bezpieczeństwu 

cyfrowemu i zaufaniu pokładanemu w technologiach cyfrowych. Z tego 

powodu niezbędne jest wezwanie do wspólnej, skoordynowanej reakcji w 

oparciu o pięć celów strategicznych. 

 

# Fundamentalne interesy, ochrona i bezpieczeństwo systemów informatycznych 

państwa i infrastruktury krytycznej oraz poważny kryzys w zakresie 

cyberbezpieczeństwa 

Poprzez autonomiczne myślenie strategiczne, wspierane przez światowej klasy wiedzę 

specjalistyczną w dziedzinie technologii, Francja zapewni bieżącą ochronę swoich 

fundamentalnych interesów w cyberprzestrzeni. Równocześnie Francja będzie nadal 

umacniać bezpieczeństwo systemów krytycznych i ich odporność na wypadek poważnego 

cyberataku poprzez poszerzanie współpracy z podmiotami zainteresowanymi z sektora 

prywatnego na szczeblu krajowym i międzynarodowym.  

# Zaufanie do technologii cyfrowych, prywatność, dane osobowe, wrogie działania w 

cyberprzestrzeni 

W celu zachowania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw i 

osób indywidualnych wprowadzone zostaną środki ochrony i działania naprawcze. Ochrona 

będzie oparta na podwyższeniu poziomu czujności organów publicznych w zakresie 

wykorzystywania danych osobowych i opracowania szerokiego wachlarza produktów 

bezpieczeństwa cyfrowego dostosowanych do ogółu społeczeństwa. Działania naprawcze 

będą koncentrowały się na pomocy ofiarom wrogich działań w cyberprzestrzeni poprzez 

zapewnienie pomocy technicznej i prawnej. 

# Podnoszenie świadomości, szkolenia w ramach systemu edukacji, kształcenie 

ustawiczne 

Świadomość zagrożeń płynących z cyfryzacji społeczeństwa jest nadal niewielka. Z tego 

powodu podjęte zostaną kroki mające na celu podniesienie świadomości wśród uczniów szkół 

i studentów. Ponadto, w celu spełnienia rosnącego zapotrzebowania sektora publicznego i 

prywatnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zwiększona zostanie liczba szkoleń ekspertów 

w tym obszarze. 
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# Środowisko przedsiębiorstw z branży technologii cyfrowych, polityka branżowa, 

eksport i internacjonalizacja 

Rozwój rynków technologii cyfrowych na całym świecie, wraz z powiązanymi potrzebami w 

zakresie bezpieczeństwa, stanowi okazję do wyróżnienia francuskich produktów i usług  

cyfrowych o poziomie zabezpieczeń dopasowanym do ich zastosowania. Poprzez wspieranie 

inwestycji, innowacji i eksportu, lecz również poprzez zamówienia publiczne, państwo 

stworzy sprzyjające środowisko dla francuskich firm z sektora technologii cyfrowych 

oferujących bezpieczne produkty i usługi. 

# Europa, strategiczna autonomia cyfrowa, stabilność cyberprzestrzeni 

Uregulowanie relacji międzynarodowych w cyberprzestrzeni stało się bardzo ważną kwestią. 

Francja, wraz z innymi państwami członkowskimi o podobnych poglądach, będzie promować 

mapę drogową na rzecz europejskiej strategicznej autonomii cyfrowej. Francja również 

wzmocni swoje wpływy w organach międzynarodowych i zapewni wsparcie krajom o 

najniższym poziomie ochrony, za ich zgodą, w celu budowania potencjału 

cyberbezpieczeństwa, tym samym przyczyniając się do ogólnej stabilności cyberprzestrzeni.  

Bezpieczeństwo cyfrowe stanowi podstawę projektu Republiki cyfrowej. Pod tym 

względem Państwo odgrywa ważną rolę w opracowywaniu niniejszej strategii i 

zwiększaniu dynamiki działań, która musi być utrzymywana przez specjalistów w 

zakresie technologii cyfrowych, decydentów reprezentujących sektor publiczny i 

prywatny oraz obywateli. 
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WSTĘP 

 

Francja przechodzi transformację cyfrową. Sieci są powszechnie obecne w działalności 

organów państwa, działalności gospodarczej i codziennym życiu obywateli.  

Technologia cyfrowa jest źródłem nowych zastosowań, produktów i usług, stanowi 

zatem czynnik innowacyjności. Prowadzi do transformacji w większości branż. Zmienia 

sektory działalności i przedsiębiorstwa, pozwalając im na większą elastyczność i 

konkurencyjność. Korzystając ze wsparcia płynącego ze stosowania technologii 

cyfrowych, sektory te są jednocześnie bardziej narażone na zagrożenia cyfrowe. 

Rezygnacja z technologii cyfrowych lub brak dostępu do nich skutkuje pewną formą 

wykluczenia gospodarczego i społecznego. Podobnie suwerenność państwa, która nie ma 

niezbędnej autonomii w sektorze technologii cyfrowych, mogłaby być zagrożona. 

Budowa i ochrona zaufania do technologii cyfrowych i jej bezpieczeństwa jest niezbędna 

do tego, żeby technologia cyfrowa pozostała obszarem wolności, wymiany i rozwoju. Cel 

ten może zostać osiągnięty wyłącznie poprzez prowadzenie wspólnych i 

skoordynowanych działań. 

Pierwsza strategia cyberbezpieczeństwa została opracowana we Francji na początku 2010 r. i 

opublikowana na początku 2011 r. po wykryciu cyberataku, którego celem były ministerstwa 

gospodarki i finansów. Sprawcy, którzy prowadzili działania szpiegowskie przez kilka 

miesięcy, przejęli kontrolę nad zasadniczymi elementami ministerialnych sieci i regularnie 

gromadzili dane polityczne, ekonomiczne i finansowe. 

Ten rodzaj cyberataku może być skierowany przeciwko wielu francuskim przedsiębiorstwom 

prowadzącym działalność na różną skalę we wszystkich sektorach gospodarki. 

Przedsiębiorstwa są również celem wszelkiego rodzaju oszustw, takich jak wykorzystanie 

złośliwego oprogramowania do zablokowania firmowych plików do momentu opłacenia 

okupu, z zastosowaniem metody, która jest trudna do wykrycia. 

Równocześnie coraz częściej odnotowywane są włamania do systemów komputerowych 

ukierunkowane na zdobycie danych osobowych (tożsamość, dane identyfikacyjne na stronach 

komercyjnych i dane bankowe). W większości przypadków ataki te dotyczą przestępców  

popełniających czyny zabronione, tożsame z tymi popełnianymi w świecie materialnym, takie 

jak kradzież, oszustwo czy szantaż, ale z wykorzystaniem technologicznie zaawansowanych 

metod przy mniejszym ryzyku identyfikacji i poniesienia odpowiedzialności karnej. 

Przestępczość zorganizowana wykorzystuje możliwości, jakie niosą z sobą sieci komunikacji 

elektronicznej. Możliwości techniczne podmiotów przestępczych zwiększają się do takiego 

poziomu, na którym mogą przeprowadzić skuteczne akty sabotażu lub przejąć kontrolę nad 

narzędziami produkcji na własny użytek lub w ramach zlecenia poprzez hybrydyzację.  

Coraz częściej odnotowywane są kampanie skierowane przeciwko konkretnym osobom w 

mediach społecznościowych, takie jak przypadki oszustw polegających na prześladowaniu 

łatwowiernych osób, które są nakłaniane do przelewania środków na zagraniczne rachunki 

bankowe.  
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Nieuprawnione zmiany zawartości wielu stron internetowych, a w szczególności tych 

należących do jednostek samorządu terytorialnego, w następstwie ataków przeprowadzonych 

w styczniu 2015 r. i cyberataku przeprowadzonego kilka tygodni później na francuskie media 

publiczne, obnażyły zamiary i możliwości zorganizowanych grup przestępczych w zakresie 

sparaliżowania zasobów systemów informatycznych, które są istotne dla codziennego 

funkcjonowania obywateli. 

Pojęcie „stanu zagrożenia” wprowadzone w 2010 r. okazało się zatem precyzyjnym opisem 

zaistniałej sytuacji. Obecnie zagrożenie jest intensyfikowane dzięki szerszym możliwościom 

sprawców, coraz liczniejszym technikom ataku i rozwoju przestępczości zorganizowanej w 

cyberprzestrzeni. 

Pojawił się również inny rodzaj wyzwania związanego z przywłaszczeniem dóbr cyfrowych 

przez firmy wchodzące w skład oligopolu, wykorzystujące swoją dominującą pozycję do 

zakłócenia procesów tworzenia nowych przedsiębiorstw. Wykorzystują one również wartość 

dodaną rozwijającej się gospodarki, w tym dane służące z założenia opracowywaniu nowych 

usług, poprawie jakości życia codziennego i zwiększeniu dostępności usług publicznych, 

wśród których znajdują się nasze dane osobowe, w tym te odnoszące się do prywatności. 

Kontrola nad ww. zbiorem danych otwiera drogę do destabilizacji sytuacji gospodarczej, 

stosowania wyrafinowanych form propagandy i metod wprowadzania w błąd w celu zmiany 

opinii publicznej czy nawyków. Zagrożenie to jest więc kwestią bezpieczeństwa narodowego 

ze względu na ogólnokrajowy zasięg i strategiczny charakter tych kwestii. 

W świetle wymienionych czynników ryzyka, które nabrały już niestety realnych kształtów, 

udało nam się już wiele osiągnąć.  

Zgodnie z zapowiedziami zawartymi w „Białej księdze obrony i bezpieczeństwa narodowego 

Francji” z roku 2008, w 2009 r. utworzono narodową agencję odpowiedzialną za reagowanie 

na cyberataki i ochronę systemów informatycznych państwa i infrastruktury krytycznej.  

Polityka przemysłowa na rzecz sektora cyberbezpieczeństwa jest w znacznym stopniu 

wspierana przez program przyszłych inwestycji i została ujęta w planie „Przemysłu 

przyszłości”. 

W 2013 r. Parlament francuski opowiedział się za działaniami rekomendowanymi przez Rząd, 

których celem jest umocnienie cyberbezpieczeństwa operatorów o kluczowym znaczeniu oraz 

tych podmiotów, które funkcjonują w przestrzeni krytycznych systemów informatycznych. 

Stanowisko Francji znajduje poparcie w działaniach organów międzynarodowych, w 

szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), która w 2013 r. uznała 

konieczność stosowania norm obowiązującego prawa międzynarodowego do 

cyberprzestrzeni. Ponadto dwustronne relacje operacyjne z kilkoma krajami zostały 

zapoczątkowane przez służby państwa. 

Ministerstwa są obecnie świadome politycznego i technologicznego wpływu technologii 

informacyjnych na ich misję i działalność administracyjną, w związku z czym powołują 

koordynatorów odpowiedzialnych za kwestie technologii cyfrowych i aspektów ich 

bezpieczeństwa. Opracowana została również „Narodowa polityka bezpieczeństwa systemów 

informatycznych”, która jest sukcesywnie wdrażana. 
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W nadchodzących latach powinna pojawić się możliwość uzyskania korzyści z podjętych 

środków i rozszerzenia zakresu działań publicznych i kręgów podmiotów zainteresowanych. 

Należy obecnie uznać i podać do publicznej wiadomości, że ochrona i bezpieczeństwo 

technologii cyfrowych zależy od całej społeczności kraju, nie tylko od działań organów 

państwa.  

Jeszcze klika lat temu obrona i bezpieczeństwo narodowe opierały się na wiedzy 

specjalistycznej, zachowaniach i decyzjach mężczyzn i kobiet mających dostęp do najbardziej 

wyrafinowanych, chronionych i tajnych instalacji i urządzeń. Jednakże, wraz z narodzinami 

społeczeństwa cieszącego się powszechnym dostępem do sieci, odpowiedzialność ta po części 

leży po stronie wszystkich mieszkańców Francji. Jeden podłączony obiekt lub jedna usługa, 

które są nieodpowiednio zabezpieczone przez swoich twórców, zaniedbanie jednej osoby 

decydującej o bezpieczeństwie systemu informacyjnego, niebezpieczne zachowanie dostawcy 

usług lub pracownika, który nonszalancko miesza życie prywatne z zawodowym, może 

doprowadzić do strat w zakresie dostępności, poufności lub integralności istotnych 

informacji, zawieszenia działalności i strat finansowych, wypadków w branży przemysłowej, 

a nawet utraty życia lub katastrof ekologicznych i zakłóceń porządku publicznego, które 

mogą mieć wpływ na życie całego narodu. 

W rzeczywistości stabilność naszej przyszłości, stojącej pod znakiem technologii cyfrowych, 

jeszcze nigdy w tak dużym stopniu nie zależała od odpowiedzialnej postawy każdej osoby 

indywidualnie i kolektywnej odpowiedzialności trzech grup podmiotów zainteresowanych. 

Pierwsza grupa odpowiada za rekomendowanie i wdrażanie technologii, produktów i usług, 

których poziom bezpieczeństwa dostosowany jest do zastosowań i pozwala zminimalizować 

wpływ określonych czynników ryzyka. Główne podmioty zainteresowane należące do tej 

grupy to naukowcy, twórcy produktów i usług, przedsiębiorstwa z branży 

cyberbezpieczeństwa, operatorzy elektronicznych sieci komunikacyjnych, a także dostawcy 

usług internetowych i usług zdalnego przetwarzania danych.  

Druga grupa odpowiada za ochronę kraju przed działaniami cyberprzestępców. Oprócz 

wdrażania polityki na rzecz cyberbezpieczeństwa, należy przyjąć również agresywną strategię 

na rzecz rozwoju niezbędnych kompetencji technicznych oraz budować atmosferę zaufania 

wspierającą transformację cyfrową społeczeństwa poprzez ochronę obywateli kraju, wartości 

i interesów państwa w cyberprzestrzeni. Odpowiedzialność ta obejmuje zajęcie stanowiska w 

sprawie kwalifikowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i promowanie przemysłu 

krajowego,  również w kontekście eksportu. Grupa ta obejmuje urzędników powołanych na 

podstawie wyniku wyborów, członków Rządu, organy administracji centralnej i lokalnej oraz 

związki zawodowe. 

Trzecia grupa odpowiada za korzystanie z dostępnych usług i technologii w sposób 

przemyślany, dokonywanie racjonalnych wyborów i unikanie ryzykownych zachowań w 

działaniach podejmowanych w cyfrowym świecie. Grupa ta składa się z wszystkich 

użytkowników, członków kierownictwa spółki, podmiotów będących częścią społeczeństwa 

obywatelskiego i samych obywateli. 

Są to zobowiązania synallagmatyczne podejmowane przez każdy podmiot zainteresowany, 

które umożliwiają Francji czerpanie pełnych korzyści z technologii cyfrowych, 

przekształcenie wyborów w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w przewagę konkurencyjną 



8 

 

całego kraju (przy czym wybory te są obecnie odczuwane jako ograniczenia w dziedzinie 

gospodarki i zachowań) oraz promowanie naszych wartości, produktów i usług. 

Rolą państwa w cyberprzestrzeni jest zapewnienie Francji wolności wypowiedzi i działania, 

jak również zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w przypadku cyberataku 

na dużą skalę (cel 1), ochrona działań obywateli i przedsiębiorstw w cyberprzestrzeni i 

zwalczenie cyberprzestępczości (cel 2), zapewnienie kształcenia i przeszkolenia niezbędnego 

dla bezpieczeństwa cyfrowego (cel 3), wkład w budowę środowiska prowadzącego do 

zaufania pokładanego w technologie cyfrowe (cel 4), oraz promowanie współpracy pomiędzy 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) w sposób korzystny dla utworzenia 

europejskiej strategicznej autonomii cyfrowej, długotrwałego gwaranta cyberprzestrzeni, 

która jest bardziej bezpieczna i pełna szacunku dla naszych wartości (cel 5). 
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PIĘĆ CELÓW STRATEGICZNYCH 

 

1. FUNDAMENTALNE INTERESY, OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO 

SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY 

KRYTYCZNEJ ORAZ POWAŻNY KRYZYS W ZAKRESIE 

CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

 

„nadmierna liczba takich praktyk szkodzi 

wiarygodności niektórych z tych państw na scenie 

międzynarodowej i niweczy zaufanie, które w naturalny 

sposób pokładane byłoby w produkty i usługi cyfrowe 

oferowane przez ich przedsiębiorstwa” 

 

CO MOŻEMY ZYSKAĆ 

Francja jest celem cyberataków, które zagrażają jej fundamentalnym interesom.  

Jeśli sprawca ataku obecnie obiera sobie za cel państwo, kluczowych operatorów lub 

przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu, jego zamiarem jest długotrwałe 

zainstalowanie się w systemie informatycznym w celu pozyskania informacji poufnych 

(politycznych, dyplomatycznych, wojskowych, technologicznych, gospodarczych, 

finansowych lub handlowych). W przyszłości sprawca taki mógłby zyskać możliwość 

przejęcia kontroli nad obiektami połączonymi z systemem, zdalnie zakłócać ich 

działalność lub zniszczyć cel ataku. Od 2011 r. odparto około stu poważnych 

cyberataków, zazwyczaj z zachowaniem pełnej poufności, i z udziałem właściwych 

organów administracyjnych i dostawców usług. 

Jednocześnie stanowiska przyjęte przez Francję na scenie międzynarodowej często 

skutkują podejmowaniem cyberataków ukierunkowanych na zmianę opinii publicznej. 

Na przykład zmiana treści wielu stron internetowych po atakach terrorystycznych 

wymierzonych we Francję na początku 2015 r. pod względem technicznym wywołała 

niewielkie szkody, lecz pod względem symbolicznym sprawcy osiągnęli pożądane efekty. 

Podobnie celem cyberataku, który doprowadził do zakłócenia pracy międzynarodowych 

mediów francuskich, było pozostawienie mocnego wrażenia i tym samym radykalizacja, 

która prowadzi do ataków terrorystycznych. Atak ten również dowiódł umiejętności 

sprawców, którzy z determinacją dążą do zakłócenia funkcjonowania infrastruktury o 

dużym znaczeniu symbolicznym. 

Od kilku lat wiele państw wprowadza w życie swoje polityczne zamiary angażując 

zasoby ludzkie, środki techniczne i finansowe do celów przeprowadzania cyberataków 

na dużą skalę przeciwko Francji. 

Niezależnie od tego, czy informacje o tym pozyskano z udostępnionych publicznie 

dokumentów czy w trakcie odpierania cyberataku, nadmierna liczba takich praktyk 
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szkodzi wiarygodności niektórych z tych państw na scenie międzynarodowej i niweczy 

zaufanie, które w naturalny sposób pokładane byłoby w produkty i usługi cyfrowe 

oferowane przez ich przedsiębiorstwa. 

Z tego powodu ryzyko płynące z cyberprzestrzeni, uznane za trzecie wśród 

najpoważniejszych zagrożeń dla Francji w „Białej księdze obrony i bezpieczeństwa 

narodowego”, stało się obecnie jeszcze poważniejsze i stanowi ogromne wyzwanie, przed 

którym stoi Francja. 

 

CEL 

Francja zapewni obronę swoich fundamentalnych interesów w cyberprzestrzeni. Kraj 

będzie także poprawiać bezpieczeństwo cyfrowe infrastruktury krytycznej i podejmie 

wszelkie starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa kluczowych operatorów 

gospodarki. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Wypracowanie możliwości naukowych, technicznych i branżowych niezbędnych do 

ochrony informacji o wadze państwowej, zapewnienia cyberbezpieczeństwa i rozwoju 

godnej zaufania gospodarki cyfrowej 

Panel Ekspertów ds. Zaufania do Technologii Cyfrowych zostanie powołany pod egidą Biura 

Sekretarza Stanu ds. Technologii Cyfrowych i Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Systemów 

Informatycznych. 

W ramach działalności Panelu Ekspertów ds. Zaufania do Technologii Cyfrowych 

organizowane będą regularne spotkania przedstawicieli właściwych organów 

administracyjnych Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i 

Nauki, Sprawiedliwości, Obrony, Spraw Społecznych, Zdrowia i Praw Kobiet, Gospodarki, 

Przemysłu i Technologii Cyfrowych, oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komisji 

Generalnej ds. Inwestycji, Krajowej Agencji Badawczej i zainteresowanych instytutów 

badawczych. W panelu mogą wziąć udział podmioty zainteresowane reprezentujące sektor 

prywatny i kluczowi eksperci zajmujący się tą dziedziną.  

Misją tego panelu będzie identyfikacja kluczowych technologii, w obrębie których niezbędna 

jest dogłębna wiedza dla osób zawodowo zajmujących się cyberbezpieczeństwem i ogólnie w 

celu stworzenia godnego zaufania środowiska cyfrowego. Panel dokona oceny potrzeb w 

zakresie edukacji obowiązkowej i kształcenia ustawicznego, a także przyczyni się do 

zapewnienia młodym naukowcom z tytułem doktora większego wsparcia. W zakresie 

technologii cyfrowych przyczyni się on z kolei do opracowania celów strategicznych 

systemów finansowania i wsparcia badań  i rozwoju przemysłu. Zadania te zostaną wdrożone 

zgodnie ze strukturami, które już ustanowiono, takimi jak Francuskie Stowarzyszenie Sektora 

Bezpieczeństwa (CoFIS).  

W ujęciu ogólnym, wybór najważniejszych podmiotów zainteresowanych z sektora 

prywatnego, z uwzględnieniem modelu gospodarczego lub technologicznego, które często 

znajdują się poza ramami standaryzacji, lub po prostu pewnych innowacyjnych zastosowań 
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technologii cyfrowych może przyczynić się do zwiększenia zaufania do tych technologii lub 

przynajmniej zmniejszenia poziomu nieufności. Panel Ekspertów ds. Zaufania do Technologii 

Cyfrowych zajmie się organizacją monitoringu gospodarczego i technologicznego, poprzez 

który osiągnięta zostanie oczekiwana ewolucja w kwestii technologii cyfrowych. W miarę 

potrzeb rekomendowane będą ukierunkowane działania w celu wsparcia tych zmian i nadzoru 

nad nimi. Działania te mogą przykładowo dotyczyć ochrony potencjału naukowego i 

technicznego kraju oraz kontroli inwestycji zagranicznych w kluczowych dla kraju 

przedsiębiorstwach. 

Ministerialni koordynatorzy ds. cyberprzestrzeni, we współpracy z Sekretarzem Generalnym 

ds. Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego, wejdą w skład Komisji Panelu Ekspertów, która 

zajmie się zakresem tematycznym znajdującym się w obszarze ich kompetencji. 

Panel Ekspertów będzie również składać na ręce Premiera raporty roczne ze swojej 

działalności. 

Zapewnienie aktywnego monitorowania bezpieczeństwa technologii i ich zastosowań dla 

Państwa, przedsiębiorstw i obywateli 

W oczekiwaniu na kolejne etapy postępu technologicznego, takie jak wprowadzenie 

technologii mobilnej piątej generacji (5G) lub „software-defined network” (sieci definiowane 

przez oprogramowanie) Francja będzie uważnie śledzić różne rodzaje i możliwości, jakie 

niesie sprzęt i oprogramowanie zainstalowane w ramach tych sieci komunikacji 

elektronicznej, w celu ochrony prywatności korespondencji i obywateli oraz zapewnienia 

odporności infrastruktury. Ramy regulacyjne będą nadal na bieżąco dostosowywane do 

nowych technologii. 

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych będzie przekazywać 

ministerstwom, przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego i obywatelom 

informacje na temat czynników, które mogą stanowić zagrożenie w procesie korzystania z 

technologii cyfrowych. Forma komunikatów będzie odpowiednio dostosowana  do grup 

docelowych. Informacje te będą gromadzone w ramach współpracy z właściwymi organami 

administracyjnymi. 

Przyspieszenie procesu poprawy bezpieczeństwa systemów informatycznych państwa 

Od 2010 r. podjęto szereg działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów 

informatycznych państwa. Opracowana została „Polityka bezpieczeństwa systemów 

informatycznych państwa” (PSSIE), dynamicznie rozwija się międzyresortowa sieć 

komunikacji elektronicznej, rozpoczęto także wprowadzanie bezpiecznych terminali 

mobilnych. Środki te, podobnie jak ma to miejsce w przypadku działań ukierunkowanych na 

produkcję urządzeń służących do ochrony informacji o wadze państwowej, uruchamiają 

zasoby ludzkie i środki budżetowe. Przewiduje się ich kontynuowanie w celu zapewnienia 

rządowi i służbom wojskowym poziomu bezpieczeństwa dostosowanego do długofalowego 

zachowania autonomii Francji w zakresie podejmowania decyzji i działań. 

Wdrożenie „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych państwa” i skuteczność 

podjętych środków będą podlegać corocznej ocenie. Tajne raporty roczne będą składane na 

ręce Premiera, przy czym Parlament będzie informowany o ujętych w nich wskaźnikach.  
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Mając na uwadze ten sam cel polegający na przekazaniu informacji Parlamentowi, od roku 

2016 jednostka redakcyjna projektów ustaw dotycząca oceny oddziaływania będzie 

uzupełniona o kwestie technologii cyfrowych i cyberbezpieczeństwa, za którą odpowiadać 

będą urzędnicy wyższego szczebla zajmujący się jakością regulacji prawnych.  W szerszym 

ujęciu, urzędnicy wyższego szczebla odpowiedzialni za jakość regulacji prawnych zapewnią, 

że kwestie związane z umacnianiem bezpieczeństwa systemów informatycznych są 

uwzględnianie w procesie legislacyjnym. 

Przygotowanie Francji i organizacji wielostronnych, których jest członkiem, na 

przeciwdziałanie poważnym kryzysom cyberbezpieczeństwa 

Umocnienie bezpieczeństwa najbardziej wrażliwych systemów informatycznych 

obsługiwanych przez kluczowych operatorów, przewidziane w „Białej księdze obrony i 

bezpieczeństwa narodowego” z 2013 r., było przedmiotem prac legislacyjnych (art. 21 i 22 

Ustawy nr 2013-1168 z dn. 18 grudnia 2013 r.). Rozpoczęte prace obejmujące 

przedmiotowych operatorów będą kontynuowane w perspektywie długookresowej, poprzez 

rutynową aktualizację regulacji prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy, zakres tych prac 

będzie stopniowo rozszerzany na operatorów sektora publicznego i prywatnego, którzy mają 

swój udział w systemie informacji wrażliwych.  

Wybory podejmowane przez Francję umożliwią aktywne uczestnictwo w realizacji kierunków 

działań określonych w Dyrektywie UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego 

poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii i 

przygotowanie gruntu pod jej wprowadzenie do francuskiego porządku prawnego. W 

odpowiednim momencie Francja określi operatorów, którzy są kluczowi dla jej gospodarki 

zgodnie z kierunkami działań wyznaczonymi w Dyrektywie, i przyłączy się do europejskich 

inicjatyw na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa cyfrowego. 

Z czasem ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysem cyberbezpieczeństwa prowadzone na 

szczeblu krajowym obejmą całe terytorium państwa i sektory działalności o kluczowym 

znaczeniu. Ministerstwo Obrony, we współpracy z Narodową Agencją Bezpieczeństwa 

Systemów Informatycznych, będzie nadal uruchamiać rezerwy obrony cyberprzestrzeni na 

potrzeby operacyjne w celu przeciwdziałania poważnym kryzysom związanym z technologią 

informacyjną. 

Równocześnie Francja nadal będzie wnosić wkład w tworzenie środowiska dobrowolnej 

współpracy na rzecz zarządzania kryzysem cybernetycznym na szczeblu europejskim, w 

szczególności poprzez wspieranie działań Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i 

Informacji (ENISA). 

W gestii CERT-UE (zespołu reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach 

i agencjach UE) i jednostki NCIRC (Computer Incidence Response Capability – zespół ds. 

reagowania na incydenty komputerowe), działającej w ramach Paktu Północnoatlantyckiego 

(NATO), leży zapewnienie obrony cyberprzestrzeni ich instytucji. Francja, która aktywnie 

uczestniczy w ćwiczeniach w zakresie zarządzania kryzysem cyberbezpieczeństwa, 

organizowanych przez te organizacje, i jest licznie reprezentowana w procesach 

kształtujących decyzje UE i NATO w zakresie zabezpieczonych technologii cyfrowych, nadal 

będzie udzielać wsparcia tym instytucjom i ich członkom zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami w tym obszarze. 
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Francja również planuje przyczynić się do umocnienia cyberbezpieczeństwa innych 

organizacji międzynarodowych, do których należy, na szczeblu politycznym i technicznym, w 

szczególności tych, których siedziby znajdują się na terytorium kraju i które korzystają z jego 

zaplecza technicznego. 

Przyjęcie autonomicznego sposobu myślenia zgodnego z wyznawanymi przez nas 

wartościami 

Strategiczne decyzje podjęte przez Francję bezpośrednio po zakończeniu II Wojny Światowej 

doprowadziły do przyjęcia autonomicznego sposobu myślenia i opracowania doktryny, która 

umieściła Francję na szczególnej pozycji na scenie międzynarodowej i która nadal jest częścią 

działań  dyplomatycznych i koncepcji stosowania sił zbrojnych. 

Chociaż technologie cyfrowe gruntownie zmieniają nasze społeczeństwa, ich wpływ na inne 

realia, takie jak suwerenność, terytorium kraju, waluta czy fundamentalne interesy narodu, nie 

został jeszcze dokładnie zbadany. Należy przy tym ponownie rozważyć organizację i środki 

działań organów publicznych, ukierunkowane na dostosowanie regulacji prawnych. Sekretarz 

Generalny ds. Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego będzie koordynować rozmowy podjęte 

w celu stworzenia kapitału intelektualnego związanego z cyberprzestrzenią. 
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2. ZAUFANIE DO TECHNOLOGII CYFROWYCH, 

PRYWATNOŚĆ, DANE OSOBOWE, WROGIE DZIAŁANIA               

W CYBERPRZESTRZENI 

 

CO MOŻEMY ZYSKAĆ 

Chociaż Francuzi na ogół mają zaufanie do technologii cyfrowych, są ostrożni jeżeli 

chodzi o ich wpływ na życie codzienne, w szczególności na sprawy osobiste. Pomimo 

tego, że na ogół zachowują ostrożność podczas wykorzystywania i przechowywania 

danych osobowych, powierzają te dane platformom, których regulaminy mają 

jednostronne postanowienia, niekorzystne dla użytkowników. 

Techniki, które zaobserwowano podczas pewnych cyberataków przeciwko 

przedsiębiorstwom lub organom administracji, również uwidoczniły znaczne trudności 

w oddzieleniu życia osobistego od zawodowego przy korzystaniu z urządzeń i usług.  

Celem cyberataków wymierzonych w osoby prywatne jest zazwyczaj zysk finansowy. 

Pozyskiwanie środków w ramach zorganizowanej działalności przestępczej poprzez 

przejęcie kontroli nad urządzeniami osobistymi (komputerami, tabletami, 

smartfonami), przejęcie tożsamości i kradzież danych bankowych lub danych 

niezbędnych do dostępu na strony komercyjne, rozpoczęcie przyjacielskiej wirtualnej 

relacji, która kończy się prośbą o przelew środków pieniężnych, czy też kodowanie 

danych bez wiedzy użytkownika, skutkujące koniecznością zapłacenia okupu, jest 

obecnie często stosowane przez sprawców, którzy stają się coraz lepiej zorganizowani i 

coraz bardziej skuteczni. 

Chociaż nie jest stosowana żadna konkretna technika, nękanie, które ułatwiają i 

potęgują sieci komunikacji elektronicznej, jest definiowane jako cyfrowa agresja 

przeciwko innym osobom, której skutki są niekiedy tragiczne. 

Chociaż Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (ANSSI) 

została ustanowiona krajowym punktem kontaktowym w przypadku poważnych 

incydentów cyberbezpieczeństwa, które dotykają organy administracji i kluczowych 

operatorów, oferta publiczna w zakresie pomocy ofiarom wrogich działań w 

cyberprzestrzeni, skierowana do innych podmiotów zainteresowanych, nie jest już w tak 

wyraźny sposób określona, niezależnie od tego, czy działania te dotykają większe 

przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedstawicieli wolnych zawodów, 

jednostki samorządu terytorialnego czy osoby prywatne. 

Ofiary wrogich działań  w cyberprzestrzeni zachęcane są do złożenia zawiadomienia na 

policji lub żandarmerii, których funkcjonariusze są przygotowane na rozstrzyganie 

takich sporów. Niemniej jednak przewidziane w tym obszarze środki reagowania są 

ukierunkowane na identyfikację osób podejrzanych o wrogie działania w 

cyberprzestrzeni i wytoczenie procesu sądowego. Ofiary takich czynów muszą mieć 

dostęp do służb posiadających odpowiednie kompetencje w reagowaniu na incydenty 

cyberbezpieczeństwa, ponieważ to właśnie te incydenty często leżą u źródła wrogich 

działań w cyberprzestrzeni.  
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Platformy cyfrowe, w tym portale społecznościowe, mogą w pozornie niewinny sposób 

kształtować opinie i często zmierzają ku wartościom, które nie są tożsame z wartościami 

Republiki Francuskiej. W pewnych przypadkach mogą być wykorzystane do celów 

dezinformacji i rozpowszechniania treści propagandowych wśród społeczeństwa 

francuskiego, w szczególności wśród jego najmłodszych członków. Rozpowszechniane 

opinie mogą zatem być sprzeczne z fundamentalnymi interesami Francji i są atakiem 

wymierzonym przeciwko systemowi obrony i bezpieczeństwu narodowemu, co jest w 

świetle prawa czynem zabronionym. 

Kolejnym istotnym obszarem są najnowsze i dokonywane w tym samym okresie postępy 

w dziedzinie zastosowania danych i nowych technologii przechowywania i 

przetwarzania danych, które przyczyniają się do wystąpienia czynników ryzyka 

zakłócenia równowagi gospodarczej oraz ataków na bezpieczeństwo obywateli i 

bezpieczeństwo narodowe. Na przykład, pomysł wprowadzenia swobodnego przepływu 

danych, w tym danych osobowych gromadzonych przez połączone ze sobą podmioty, 

poprzez umowy handlowe, nie ukrywa skutecznie zamiarów przechwycenia takich 

danych przez oligopole, których wartości i praktyki nie są tożsame z francuską i 

europejska koncepcją prywatności ani z ich ramami prawnymi. Masowe i niezgodne z 

prawem przejęcie pewnych rodzajów danych osobowych, na przykład danych na temat 

stanu zdrowia, może w rzeczywistości wpłynąć na bezpieczeństwo osób prywatnych i 

społeczności lub po prostu poskutkować niewłaściwym wykorzystaniem takich danych w 

celach komercyjnych (na przykład odsprzedaż towarzystwom ubezpieczeniowym). 

 

„Platformy cyfrowe, w tym portale 

społecznościowe, mogą w pozornie niewinny 

sposób kształtować opinię publiczną i często 

zmierzają ku wartościom, które nie są tożsame z 

wartościami Republiki Francuskiej”. 

„Rozwój technologii cyfrowych nie może być 

zrównoważony w cyberprzestrzeni, jeśli państwa nie 

respektują dobrych praktyk na rzecz zrównoważonej 

transformacji cyfrowej, która jest korzystna dla 

wszystkich narodów”. 

Rozwój technologii cyfrowych nie może być zrównoważony w cyberprzestrzeni, jeśli 

państwa nie respektują dobrych praktyk na rzecz zrównoważonej transformacji 

cyfrowej, która jest korzystna dla wszystkich narodów, oraz gdy kilku graczy 

rynkowych monopolizuje aktywa cyfrowe, a w szczególności dane osobowe, będące 

prawdziwymi zasobami dla przyszłych pokoleń.  

 

CEL 

Francja stworzy model korzystania z cyberprzestrzeni zgodny z jej wartościami i ochroni 

działania podejmowane w cyberprzestrzeni przez obywateli. Kraj rozszerzy działania na rzecz 

walki z cyberprzestępczością i pomoc ofiarom wrogich działań  w cyberprzestrzeni. 
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KIERUNKI DZIAŁANIA 

Obrona i działanie na rzecz wartości w zakresie sieci komunikacji elektronicznej                     

i w ramach postępowań na szczeblu międzynarodowym 

Prawa jednostki obowiązują zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym. Cyberprzestrzeń 

powinna zatem pozostać dla wszystkich obywateli miejscem swobodnego wyrażania opinii, 

gdzie naruszeniom można zapobiegać wyłącznie w granicach ustanowionych przez prawo i 

zgodnie z umowami międzynarodowymi. W ramach postępowań międzynarodowych Francja 

opowiada się za podejściem ukierunkowanym na zachowanie wolnej i swobodnej 

cyberprzestrzeni.  

Państwo ma obowiązek informować swoich obywateli o zagrożeniach, jakie niesie stosowanie 

technik manipulacji i propaganda ze strony użytkowników Internetu mających wrogie 

zamiary. Po atakach terrorystycznych na Francję w styczniu 2015 r., Rząd uruchomił 

platformę informacyjną na temat islamskiej radykalizacji za pośrednictwem sieci komunikacji 

elektronicznej, dostępną pod adresem: Stop-djihadisme.gouv.fr. Podobna strategia mogłaby 

być zastosowana również w przypadku innych zjawisk obejmujących propagandę lub 

destabilizację. Właściwe służby obrony i bezpieczeństwa są odpowiedzialne za wykrywanie 

takich zjawisk i opracowywanie rekomendacji dla Rządu w zakresie wdrożenia odpowiednich 

środków. 

Zapewnianie pomocy ofiarom wrogich działań w cyberprzestrzeni na szczeblu lokalnym  

W ramach wspólnych działań pilotażowych realizowanych przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych, Narodową Agencję Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, przy 

wsparciu Departamentu Sprawiedliwości, Ministerstw Finansów i Rachunków Publicznych, 

Obrony, Gospodarki i Przemysłu i Ministerstwa Technologii Cyfrowych, od 2016 r. 

uruchomiony zostanie krajowy system pomocy ofiarom wrogich działań  w cyberprzestrzeni. 

Celem systemu będzie również zwiększenie świadomości wyzwań związanych z ochroną 

prywatności w cyfrowym świecie i środków zapobiegawczych, które na szczeblu lokalnym 

będą oparte na środkach podejmowanych przez prefektów i organy państwowe. Sieć 

przedstawicielstw terenowych ANSII i właściwe oddziały bezpieczeństwa gospodarczego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sieć „transformacji cyfrowej”, a także jednostki Banku 

Francji (który w dłuższej perspektywie czasowej mógłby zamieścić kryterium ryzyka 

cybernetycznego w rejestrze przedsiębiorstw) wezmą udział w tej misji. Wystosowany 

zostanie apel do Izb Handlowo-Przemysłowych, Izb Rzemieślniczych i ogólnie do wszystkich 

organizacji zawodowych. 

System przyjmie formę prawną i strukturę organizacyjną, która umożliwi czerpanie korzyści z 

wkładu zainteresowanych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w obszarze 

cyberbezpieczeństwa, twórców oprogramowania, platform cyfrowych i dostawców rozwiązań 

cyfrowych. Dzięki wdrożonym technologiom system powinien umożliwić ofiarom dostęp do 

rozwiązań cyfrowych wspieranych przez lokalne podmioty zainteresowane i uprościć 

procedury administracyjne w celu zachęcenia do składania skarg.  

Pomiar skali cyberprzestępczości 

Jednym z wniosków płynących z realizacji międzyresortowych prac zainicjowanych przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2013 r.  było to, że obecnie nie ma rzetelnych danych 
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statystycznych dotyczących konkretnie wykroczeń z wykorzystaniem technologii cyfrowych i 

cyberprzestępczości, ponieważ większość przestępstw tego typu rejestruje się z 

wykorzystaniem klasyfikacji, która nie uwzględnia tego wymiaru, ponieważ aktualnie nie ma 

go w stosowanym systemie referencyjnym. 

Brak takich danych statystycznych niesie z sobą negatywne konsekwencje dla strategii 

opracowywanych przez organy publiczne, które powinny być poddawane nieustannej ocenie, 

a także dla możliwości wdrożenia stosownych środków. Z tego powodu Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych planuje wdrożenie nowych instrumentów monitorowania rozwoju 

cyberprzestępczości w celu opracowania wytycznych w sprawie działań organów 

publicznych. Narodowa Agencja Monitorowania Przestępczości Krajowej i Rozwiązań 

Karnych również wniesie swój wkład poprzez wyznaczenie sekcji roboczej na potrzeby badań 

statystycznych nad cyberprzestępczością. Sekcja ta zajmie się zestawieniem danych 

przekazanych przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych i 

uzyskanych za pośrednictwem systemu pomocy ofiarom wrogich działań w cyberprzestrzeni, 

które mają wkład w ten proces.  

Ochrona działań prowadzonych w świecie cyfrowym przez obywateli, prywatności i 

danych osobowych Francuzów 

Mając na uwadze planowane wprowadzenie Rozporządzenia UE w sprawie identyfikacji 

elektronicznej (eIDAS – Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania) Francja zaopatrzy się 

w przejrzystą mapę drogową tożsamości cyfrowej kształtowanej przez państwo. Mapa 

drogowa zostanie opracowana przed końcem 2015 r. pod egidą Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Sekretarzy Stanu odpowiedzialnych za technologie cyfrowe i reformę 

państwa, przy wsparciu Departamentów Kancelarii Premiera. Powinna zawierać część 

określającą ramy odniesienia, korzystne dla jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie 

stosowania tożsamości cyfrowej kształtowanej przez państwo. 

Mapa drogowa uwzględni strategię cyfrową Rządu, która przewiduje uruchomienie 

federalnych systemów weryfikacji tożsamości, ukierunkowanych na umożliwienie 

zastosowania tej samej tożsamości cyfrowej do weryfikacji danej osoby w ramach różnych 

usług. Dzięki tym systemom tożsamość cyfrowa może być zapewniana przez różne podmioty, 

pod warunkiem, że strona trzecia odpowiedzialna za zarządzanie federalnym systemem 

weryfikacji tożsamości jest w stanie ustalić poziom wiarygodności związany z daną 

tożsamością.  

Z zastrzeżeniem zgodności z wymogami bezpieczeństwa dostosowanymi do danych 

zastosowań i zagrożeń, celem tych systemów jest zwiększenie poziomu zaufania 

użytkowników do świata cyfrowego i wsparcie jego niezakłóconego funkcjonowania przy 

jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka niepożądanego przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku korzystania z informacji wrażliwych, na przykład informacji dotyczących życia 

demokratycznego lub międzynarodowej wymiany informacji związanej z prawem, umacniane 

będą systematycznie wysokie poziomy wiarygodności systemów. Poziomy te oparte będą na 

strukturze rynkowej kraju i ustanowionych programach certyfikacji bezpieczeństwa. 

Francja zapewni ochronę prywatności i danych osobowych swoich obywateli. Prawo do 

prywatności i indywidualna oraz wspólna kontrola danych osobowych będzie w miarę 
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konieczności potwierdzana, w szczególności w ramach negocjacji handlowych pomiędzy 

państwami ‒ zarówno dwustronnych, jak i wielostronnych.  

W celu informowania obywateli Francji o tym, jak wykorzystywane są ich dane powierzane 

w ramach świadczenia usług cyfrowych, system identyfikacji wdrażany i dzielony z 

państwami uczestniczącymi, spójny z działaniami na szczeblu europejskim w ramach 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zostanie ustanowiony w 2016 r. Umożliwi on 

zapoznanie się z podstawowymi warunkami użytkowania platform i usług cyfrowych lub 

sposobów płatności. 

Rekomendowanie rozwiązań technicznych ukierunkowanych na ochronę działań  

obywateli w świecie cyfrowym, dostępnych dla wszystkich przedsiębiorstw i ogółu 

społeczeństwa 

Właściwe służby państwowe oznaczą rozwiązania zabezpieczające osobiste urządzenia 

dostępu. System identyfikacji spójny z rekomendowanym powyżej umożliwi użytkownikom 

uzyskanie informacji o potencjalnej transmisji danych do podmiotów trzecich w ramach tego 

środka ochrony. Po uruchomieniu, ww. system pomocy ofiarom wrogich działań w 

cyberprzestrzeni rozpropaguje te systemy wśród osób zainteresowanych w ramach prewencji. 

Ponadto, ponieważ zainicjowanie tych działań stało się możliwe w ramach programu 

przyszłych inwestycji, wsparcie uzyska oferta dostępnych i dostosowanych do różnych 

potrzeb rozwiązań ochrony działań  małych i średnich przedsiębiorstw w świecie cyfrowym. 

Wsparcie zostanie udzielone na rzecz opracowywanych obecnie francuskich rozwiązań i 

społeczności udostępniających bezpłatne oprogramowanie, które tworzą rozwiązania w 

zakresie bezpieczeństwa. 

Umocnienie mechanizmów operacyjnych wzajemnej międzynarodowej pomocy prawnej 

i uniwersalizacja zasad Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości podpisanej w 

Budapeszcie 

Konwencja o cyberprzestępczości przyjęta w 2001 r. w ramach działań Rady Europy stała się 

dokumentem referencyjnym, który umożliwia państwom na pięciu kontynentach współpracę 

w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Ratyfikowana przez 46 państw, w tym 7 państw 

niebędących członkami Rady Europy, konwencja obecnie zrzesza 125 państw, które 

przystąpiły do niej z różnych względów (sygnatariuszy, państw zaproszonych do 

członkostwa, państw otrzymujących pomoc techniczną z perspektywą na przyszłe 

członkostwo, państw, które dostosowały przepisy prawa krajowego do modelu stworzonego 

przez Konwencję). 

Niezbędna jest teraz uniwersalizacja i konsolidacja podstawowych norm, jak również 

narzędzi współpracy, które wyszczególniono w tym tekście. 

Francja również opowie się za stworzeniem systemu uproszczonej współpracy prawnej 

pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu przyspieszenia procesów 

przesyłania danych i położenia kresu nielegalnym działaniom. 
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3. PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI, SZKOLENIA                               

W RAMACH SYSTEMU EDUKACJI, KSZTAŁCENIE 

USTAWICZNE 

 

CO MOŻEMY ZYSKAĆ 

Francja ma pewne opóźnienia w porównaniu z jej partnerami pod względem 

podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie czynników ryzyka związanych z 

korzystaniem z technologii cyfrowych i pod względem szkoleń  w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa. 

Ogólnie mówiąc, Francuzi lekceważą dobre praktyki korzystania z sieci komunikacji 

elektronicznej. 

Podczas korzystania z sieci komunikacji elektronicznej w celach prywatnych, dzieci i 

nastolatki, które napotkały nieodpowiednie treści czy zostały narażone na nękanie, są 

pierwszymi ofiarami. W celu przerwania zmowy milczenia i umożliwienia postępowań  

prawnych najmłodsi muszą zdobyć wiedzę na temat czynności, które powinna podjąć 

ofiara wrogich działań w cyberprzestrzeni. 

Podnoszenie ogólnej świadomości jest warunkiem koniecznym dla urzędników 

powołanych w drodze wyborów, liderów organów administracyjnych lub liderów 

biznesowych, którzy powinni posiadać umiejętność uwzględniania zagrożeń w 

cyberprzestrzeni na odpowiednim poziomie i wybrania środków ochrony obywateli, 

których reprezentują lub organizacji, które prowadzą, w świetle zagrożeń  płynących z 

kradzieży informacji  lub własności intelektualnej, naruszenia bezpieczeństwa danych 

osobowych lub ryzyka awarii w toku działalności i wypadków przy pracy, wraz z 

oddziaływaniem na technologie i środowisko. 

Oprócz podnoszenia świadomości najmłodszych kształcenie w zawodach związanych z 

technologią cyfrową powinno zapewnić przyszłym specjalistom w tej dziedzinie 

kompleksowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, które 

obecnie są ujmowane w programach nielicznych kierunków studiów. 

Ponadto, treść i liczba programów w ramach edukacji szkolnej i szkolnictwa wyższego 

dla specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa nie wypełnia zapotrzebowania 

przedsiębiorstw i organów administracji. 

 

CEL 

Francja ma na celu podniesienie świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i 

odpowiedzialnych zachowań w cyberprzestrzeni, poczynając od wczesnych lat szkolnych. 

Edukacja w ramach szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego obejmie moduł 

poświęcony bezpieczeństwu cyfrowemu, dostosowany do odnośnego sektora. 
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KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Podnoszenie świadomości wszystkich Francuzów 

Należy zainicjować ambitny program podnoszenia świadomości obejmujący wszystkich 

mieszkańców Francji. 

Pod kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz 

Biura Sekretarza Stanu ds. Technologii Cyfrowych, przy wsparciu Rządowego Departamentu 

Informacji i Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, wystosowane 

zostanie wezwanie do wykazania zainteresowania w opracowaniu treści edukacyjnych dla 

ogółu społeczeństwa. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie kontynuować działania w zakresie „Licencji 

Internetowej”, rozpoczęte przez w 2014 r. przez żandarmerię przy współpracy z prywatną 

fundacją i przejęte przez Policję na początku 2015 r. Działania te umożliwiają podnoszenie 

świadomości w zakresie czynników ryzyka i udzielenie wskazówek ponad 300 000 uczniom 

klas szóstych na temat bezpiecznego przeglądania treści internetowych. 

Zwiększona zostanie widoczność portalu „Edukacja cyfrowa dla wszystkich” CNIL. 

Stowarzyszenia zostaną zaproszone do tworzenia projektów kampanii reklamowych 

ukierunkowanych na zwiększenie zaufania do technologii cyfrowych, które mogą stać się 

częścią „wiekiej sprawy narodowej”. 

Włączenie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa do wszystkich programów 

studiów i kształcenia ustawicznego 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Nauki, wspierane przez 

Konferencję Rektorów Uniwersytetów, Konferencję Grand Ecoles i właściwe organy 

administracji, będzie promować ideę ustanowienia programu świadomości w zakresie 

cyberbezpieczeństwa, odpowiadającą danej dziedzinie kształcenia we wszystkich programach 

studiów od początku roku akademickiego 2016. 

Ministerstwo Spraw Społecznych i Pracy, wspierane przez właściwe organy administracji 

państwowej odpowiadające za cyberbezpieczeństwo, rozpocznie konsultacje skierowane do 

organizacji świadczących usługi w zakresie kształcenia ustawicznego. Celem konsultacji 

będzie wprowadzenie do programów kwestii cyberbezpieczeństwa dostosowanych do danej 

dziedziny szkolenia od 2016 r. 

Biuro Sekretarza Stanu ds. technologii cyfrowych, wraz z odpowiednimi ministerstwami i 

przy wsparciu ANSSI, będzie koordynować rozpoczęcie programu podnoszenia świadomości 

dla kategorii zawodów, w których wpojenie kwestii cyberbezpieczeństwa jest szczególnie 

istotne w związku z ich powinnościami względem społeczeństwa. Kategorie te zostaną 

określone przez Komitet Strategiczny ds. Zaufania do Technologii Cyfrowych.  

Włączenie szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa do wszystkich programów studiów               

i kształcenia ustawicznego 

Inicjatywa „CyberÉdu” uruchomiona w 2013 r. potwierdziła, że nauczyciele akademiccy 

realizujący programy w dziedzinie technologii informacyjnych są zainteresowani tematyką 

bezpieczeństwa systemów informatycznych. Zakres inicjatywy należy zatem rozszerzać. 
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Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Nauki, przy wsparciu 

Konferencji Rektorów Uniwersytetów, Konferencji Grandes Ecole, organów administracji i 

właściwych organizacji zawodowych, zapewni, że szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 

systemów informatycznych dostosowane do danej dziedziny, które obejmą kwestie związane 

z technologią cyfrową, będą realizowane w ramach wszystkich programów studiów od 

początku roku akademickiego 2016. Kwestią priorytetową powinno być włączenie elementów 

bezpieczeństwa do istniejących kierunków studiów, w sposób dopasowany do szerszego 

kontekstu wszystkich dziedzin, w których prowadzone jest nauczanie. Przydatne może okazać 

się oparcie tych etapów pracy na treściach edukacyjnych, które są aktualnie opracowywane, 

przy ścisłej współpracy ze środowiskiem nauczycieli, w ramach projektu CyberEdu. 

Ministerstwo Decentralizacji i Usług Publicznych zapewni, że programy szkoleń skierowane 

do pracowników organów służb publicznych będą zawierać elementy szkolenia w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. We współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zapewni ono 

ponadto, że egzamin w ramach rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej dla 

inżynierów systemów informacyjno-komunikacyjnych, zgodnie z Dekretem nr 2015-576 z 27 

maja 2015 r., jak również szkolenia dla członków korpusu, będą zawierać moduł dotyczący 

cyberbezpieczeństwa. 

W świetle rosnącego zapotrzebowania ze strony naszych partnerów, w miarę możliwości 

część oferty edukacyjnej i szkoleniowej będzie dostosowana do społeczności 

międzynarodowej, w szczególności poprzez zapewnienie programów nauczania 

realizowanych w języku angielskim. 

Rejestrowanie i przewidywanie potrzeb w zakresie systemu edukacji i kształcenia 

ustawicznego 

Pod egidą Panelu Ekspertów ds. Zaufania do Technologii Informacyjnych, zdefiniowane 

zostaną potrzeby szkoleniowe w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej we 

współpracy z podmiotami zainteresowanymi reprezentującymi organy administracji i sektor 

prywatny. 

Zwrócimy się do związków zawodowych o opracowanie i wdrożenie programów kształcenia 

ustawicznego dostosowanych do potrzeb pracowników i przedsiębiorstw. 
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4. ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY 

TECHNOLOGII CYFROWYCH, POLITYKA BRANŻOWA, 

EKSPORT I INTERNACJONALIZACJA 

 

„Stworzenie oferty produktów i usług 

cyberbezpieczeństwa przez przedsiębiorstwa 

krajowe z branży technologii cyfrowych powinno 

również być postrzegane jako podstawowy czynnik 

konkurencyjności tych przedsiębiorstw”. 

 

CO MOŻEMY ZYSKAĆ 

Cyberprzestrzeń rozwija się dynamicznie. Co godzinę 100 tys. nowych obiektów łączy się 

z Internetem. Wiele francuskich przedsiębiorstw bierze udział w międzynarodowych 

targach, a sukces inicjatywy „French Tech” pokazuje prawdziwą dynamikę francuskich 

innowacji wprowadzanych do produktów i usług cyfrowych. Fakty te nie powinny 

przykrywać pewnej utraty kontroli i prawdziwej zależności technologicznej. 

Sprzęt o dużych gabarytach, który zapewnia funkcjonowanie sieci komunikacji 

elektronicznej z infrastrukturą znajdującą się we Francji jest często projektowany i 

zarządzany w ośrodkach zlokalizowanych poza Europą. To samo dotyczy większości 

sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo komunikacji i danych, stosowanego przez 

kluczowych operatorów. Działalność coraz większej liczby przedsiębiorstw opera się na 

przetwarzaniu danych przechowywanych w niekontrolowanej wirtualnej przestrzeni 

wspieranej przez infrastrukturę fizyczną znajdującą się poza terytorium kraju i nie 

podlegającą prawu europejskiemu. 

Przy wzrastającej liczbie połączonych obiektów i koncentracji platform usług 

internetowych w rękach nielicznych podmiotów zainteresowanych, najnowsze 

doniesienia zarówno w dziedzinie technologii, jak i modeli ekonomicznych potęgują 

zjawisko utraty kontroli w ramach krajowej cyberprzestrzeni. W przypadku kryzysu na 

skalę międzynarodową dostęp do znacznych obszarów cyberprzestrzeni może zostać 

zakwestionowany. 

Odpowiedź na kwestię suwerenności wymaga przede wszystkim zachowania silnego i 

konkurencyjnego przemysłu krajowego i europejskiego specjalizującego się w 

dostarczaniu produktów i usług cyberbezpieczeństwa. Ogólnie mówiąc, konieczne jest 

stworzenie oferty sprzętu i usług cyfrowych zarówno we Francji, jak i w Europie, która 

zagwarantuje klientom bezpieczeństwo i zaufanie dostosowane do odpowiednich 

problemów i zastosowań. 

Użytkownicy nie mają środków do samodzielnego zapewnienia odpowiedniego 

bezpieczeństwa cyfrowych obiektów i usług. Promowanie bezpieczeństwa w przekazie 

reklamowym dostawców jest coraz powszechniejsze, lecz nie ma tu miejsca na 

obiektywną ocenę rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa. Osiągniecie większej 

przejrzystości pod względem bezpieczeństwa oferty cyfrowej w oparciu o elementy 
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obiektywne, które mogą być zweryfikowane przez strony trzecie, stanowi poważne 

wyzwanie w zakresie budowania zaufania do gospodarki cyfrowej. 

Stworzenie oferty produktów i usług związanych z cyberbezpieczeństwem przez 

przedsiębiorstwa krajowe z sektora technologii cyfrowych powinno być również 

postrzegane jako istotny czynnik konkurencyjności tych przedsiębiorstw. Obszar metod 

płatności (inteligentne karty, terminale płatnicze, itp.) jest archetypem sektora 

gospodarki, gdzie przyjęty poziom zabezpieczenia przed zagrożeniami, który może być 

zweryfikowany przed strony trzecie, stanowi jeden z najważniejszych argumentów 

kampanii marketingowych. Kilka krajowych przedsiębiorstw zyskało  konkurencyjną 

pozycję na rynku międzynarodowym dzięki doskonałości w obszarze bezpieczeństwa, 

którą zdołały osiągnąć i wykazać. 

Wskutek rosnącej liczby zagrożeń cybernetycznych i coraz większej świadomości ich 

istnienia za kilka lat bezpieczeństwo będzie istotnym kryterium zakupu w wielu 

sektorach. Podejmowane obecnie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i 

transparentności krajowej oferty rozwiązań cyfrowych kładą fundament dla ich 

przyszłej konkurencyjności. 

W 2015 r. udział francuskich przedsiębiorstw, a w szczególności MŚP, które intensywnie 

korzystają z technologii cyfrowych, mieści się zaledwie w średniej europejskiej. 

Nadrobieniu zaległości powinna towarzyszyć poprawa bezpieczeństwa działań 

przedsiębiorstw w cyfrowym świecie, poczynając od zwiększonego bezpieczeństwa ich 

systemów informatycznych. Jest to bardzo ważne z perspektywy konkurencyjności i 

zachowania miejsc pracy. 

Wyzwaniem stojącym przed francuskimi przedsiębiorstwami jest pogodzenie dążeń  do 

zwiększenia produktywności, oszczędności i rentowności przy stosowaniu lub tworzeniu 

produktów lub usług cyfrowych, które nie zagrażają ich konkurencyjności ani 

bezpieczeństwu, ani też konkurencyjności i bezpieczeństwu ich partnerów lub klientów. 

Większość sprzętu cyfrowego oraz obiektów i usług cyfrowych obecnych na rynku nie 

wykazuje poziomu bezpieczeństwa danych, który pozwoliłby na uniknięcie incydentów: 

wycieków danych, usterek i awarii serwisów. Dla francuskich przedsiębiorstw 

ergonomia, ochrona danych osobowych i poziom bezpieczeństwa wytwarzanych 

produktów i usług cyfrowych powinny w krótkiej perspektywie czasowej stać się 

wyróżnikiem oraz przewagą konkurencyjną tych przedsiębiorstw i, co za tym idzie, 

całego kraju. 

Ponadto, chociaż fałszerstwo nie jest bezpośrednio przypisane do kategorii 

bezpieczeństwa systemów informatycznych, podrabiane produkty cyberbezpieczeństwa 

mogą stanowić zagrożenie dla działalności organizacji, które je nabywają.  

Pod względem internacjonalizacji przedsiębiorstwa i eksportu, biorąc pod uwagę 

środowisko  silnej konkurencji międzynarodowej, w którym nasi partnerzy zapewniają 

solidne i zorganizowane wsparcie dla przemysłu, usługi świadczone przez państwo 

powinny być zorganizowane w taki sposób, żeby wspierać francuskie przedsiębiorstwa z 

sektora cyberbezpieczeństwa. 
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Mobilizacja i koordynacja wszystkich dostępnych zasobów publicznych i prywatnych 

jest niezbędna w kontekście zwiększenia widoczności i konkurencyjności francuskiej 

oferty na szczeblu międzynarodowym oraz pozyskiwania wiedzy i informacji zwrotnej, 

tym samym przyczyniając się rozpowszechniania informacji wśród różnych podmiotów 

zainteresowanych działających w tym obszarze. 

„Dla francuskich przedsiębiorstw ergonomia, 

ochrona danych osobowych i poziom bezpieczeństwa 

wytwarzanych produktów i usług cyfrowych powinny 

w krótkiej perspektywie czasowej stać się 

wyróżnikiem i przewagą konkurencyjną tych 

przedsiębiorstw i, co za tym idzie, całego kraju”. 

 

CEL 

Francja stworzy środowisko, które jest korzystne dla badań i innowacji, i które sprawi, że 

bezpieczeństwo cyfrowe stanie się czynnikiem konkurencyjności. Kraj wesprze rozwój 

gospodarki i międzynarodową promocję produktów i usług cyfrowych. Zapewni także, że 

produkty i usługi cyfrowe o poziomie ergonomii, zaufania i bezpieczeństwa, dostosowanym 

do konkretnych zastosowań i zagrożeń cybernetycznych,  będą dostępne dla obywateli, 

przedsiębiorstw i organów administracji. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Opracowanie i podkreślenie krajowej i europejskiej oferty produktów i usług z zakresu 

bezpieczeństwa 

Przy współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Gospodarki, 

Przemysłu i Technologii Cyfrowych i Ministerstwa Obrony, w 2012 r. Narodowa Agencja 

Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych zainicjowała politykę branżową ukierunkowaną 

na stworzenie krajowego systemu przedsiębiorstw opracowujących produkty i usługi 

cyberbezpieczeństwa. 

Podjęcie realizacji planu cyberbezpieczeństwa „Nowej Przemysłowej Francji” w 2013 r., 

obecnie ujętego w koncepcji pn. „Zaufanie do Technologii Cyfrowych”, oraz wsparcie 

Generalnej Komisji ds. Inwestycji i BpiFrance umożliwiło organizację sektora i 

wystosowanie zaproszeń do składania wniosków ukierunkowanych na stworzenie oferty 

niezawodnych urządzeń do wykrywania cyberataków, głównie dla kluczowych operatorów, i 

zabezpieczonych produktów cyfrowych dla wszystkich przedsiębiorstw. 

Organy państwowe zintensyfikują swoje wysiłki na rzecz kontroli jakości i monitorowania 

produktów i usług cyberbezpieczeństwa oraz wsparcia w zakresie opracowywania nowych 

produktów z zakresu bezpieczeństwa, które uwzględniają zmiany w sposobach użytkowania. 

Będą również pomocne w kontekście ulepszania i utrzymania tych ofert poprzez zamówienia 

publiczne, w ramach których wybierane będą produkty i usługi z zakresu bezpieczeństwa 

sklasyfikowane na odpowiednim poziomie, jak również poprzez działania informacyjne i 

edukacyjne skierowane do sektora prywatnego. 
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Organy państwa podejmą również kroki w kierunku rozpowszechnienia wyników 

finansowanych przez nie prac badawczo-rozwojowych, które obejmują sprzęt o wysokim 

poziomie bezpieczeństwa, w celu poprawy bezpieczeństwa produktów przeznaczonych dla 

biznesu i ogółu społeczeństwa. 

Francja dołoży starań, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje Unia Europejska w 

procesie wspierania, promowania i obrony francuskich kompetencji naukowych, 

technologicznych i przemysłowych w obszarze cyberbezpieczeństwa. Przekona również UE, 

żeby nie ograniczała się wyłącznie do roli konsumenta, ale także zyskała pozycję globalnego 

gracza odznaczającego się wyjątkową ofertą w  tym sektorze. 

Transfer zdobytej wiedzy do sektora prywatnego, który przyczyni się do zapewnienia 

odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa 

Od pięciu lat Francja rozwija możliwości wykrywania cyberataków i przeciwdziałania im, 

zgodnie z „Białą księgą obrony i bezpieczeństwa narodowego” z 2008 r. Chociaż działania te 

powinny być kontynuowane, w szczególności przez ANSSI, podmioty sektora prywatnego 

powinny zapewnić swoje własne bezpieczeństwo w zakresie technologii informacyjnych, 

podobnie do innych obszarów działalności, ponieważ organy państwowe mają obowiązek 

interweniować wyłącznie w przypadku poważnych awarii. 

Wspierane przez transfer wiedzy pozyskanej przez organy administracji do sektora 

prywatnego, oznakowanie kompetentnych i godnych zaufania dostawców usług powinno 

umożliwić wykrywanie cyberataków i przeciwdziałanie nieuchronnemu wzrostowi liczby 

wrogich działań, na które narażone są przedsiębiorstwa. 

Przygotowanie bezpieczniejszego cyfrowego świata poprzez lepsze przewidywanie 

zastosowań, wsparcie i informacje pozyskane od podmiotów zainteresowanych 

W ciągu najbliższych kilku lat kwestią priorytetową dla organów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo systemów informatycznych powinno być działanie z wyprzedzeniem i 

stosowanie środków zapobiegawczych. 

Należy dopilnować, by projektowane, opracowywane i tworzone we Francji produkty i usługi 

cyfrowe, jak też produkty i usługi oparte na technologiach cyfrowych, były jednymi z 

najbezpieczniejszych w Europie. W tym celu właściwe organy powinny skierować swoje 

działania komunikacyjne do środowiska naukowego z sektora publicznego i prywatnego oraz 

ośrodków innowacji, konkurencyjnych klastrów, instytutów badań technologicznych, 

inkubatorów i „fab labów”, poprzez przeznaczenie konkretnych środków w tych obszarach, 

jak czyni to Ministerstwo Obrony, a w ostatnim czasie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

Jeżeli dane produkty i usługi cyfrowe mają służyć przechowywaniu danych osobowych lub są 

przeznaczone dla sektorów o dużym znaczeniu, organy państwa zapewnią elementy przydatne 

do analizy ryzyka lub rekomendacje niezbędne do uzyskania poziomu bezpieczeństwa 

odpowiadającego zastosowaniu określonego produktu lub usługi, która jest projektowana lub 

opracowywana. W przypadku zastosowań, dla których jest to zasadne, przyczynią się one 

również do budowy systemów na potrzeby niezależnej oceny poziomu bezpieczeństwa i 

niezawodności produktów i usług oraz do dostarczenia potencjalnym użytkownikom 

dostosowanych gwarancji poprzez oznakowanie. 
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Równocześnie należy zapewnić przewidywane środowisko prawne z uwzględnieniem 

nowych produktów i usług. Na przykład nieuchronne wprowadzenie na rynek samochodów 

autonomicznych powinno nakłonić ustawodawcę do przygotowania warunków dla 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu takich pojazdów. Uwzględniona powinna zostać kwestia 

cyberbezpieczeństwa w ramach działalności międzynarodowych grup roboczych, które 

określają ramy i kontrolują procedury techniczne. 

W przypadku innego rodzaju produktów lub usług dostosowany system identyfikacji 

powinien informować konsumenta o podstawowych właściwościach cyfrowych, w 

szczególności o przetwarzaniu gromadzonych danych. W przypadku niektórych sektorów, jak 

opieka zdrowotna, rozważona zostanie możliwość systematycznego oznakowania produktów i 

usług cyfrowych. 

Francja dołoży starań zmierzających do uwzględnienia pozostałych państw członkowskich 

UE we wdrażaniu tych praktyk, w celu stworzenia obszaru zaufania do technologii 

cyfrowych. Prace nad technologią chmury obliczeniowej i bezpiecznym systemem 

przesyłania wiadomości, podjęte wspólnie z Niemcami, zmierzają w tym właśnie kierunku. 

Wprowadzenie wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa do procedur zamówień 

publicznych i wsparcia 

W celu ochrony suwerenności, a w szczególności informacji tajnych dotyczących obrony 

narodowej, Francja utrzyma finansowe i przemysłowe możliwości opracowania rozwiązań o 

najwyższym poziomie bezpieczeństwa.  

Ogólnie mówiąc, cały aparat administracyjny powinien świecić przykładem w procesach 

zamówień publicznych poprzez włączenie kryterium odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 

przy wyborze produktów i usług cyfrowych. 

Od 2016 r. każdy dostawca produktów lub usług wbudowanych w system informatyczny, 

bądź też opartych o taki system, który wyraża chęć udziału w procedurze przetargowej, 

złożenia wniosku projektowego lub wniosku o środki publiczne, skorzysta na współczynniku 

premii, jeśli uzupełni swoją ofertę lub wniosek o analizę ryzyka w zakresie 

cyberbezpieczeństwa, która odpowiada przeznaczeniu produktu lub usługi. 

Wspieranie eksportu i internacjonalizacji przedsiębiorstw z omawianego sektora 

W celu wsparcia rozwoju sektora cyberbezpieczeństwa Francja dołoży wszelkich starań, aby 

zwiększyć widoczność i konkurencyjność francuskiej oferty na całym świecie oraz ułatwić 

MŚP i start-upom dostęp do rynków międzynarodowych. 

Koordynacja międzyresortowa zostanie zorganizowana i umocniona. Ustanowiona zostanie 

przy tym francuska organizacja wsparcia biznesu, jako uzupełnienie okazjonalnych i często 

odizolowanych działań, które są aktualnie prowadzone przez różne ministerstwa i jednostki 

organów państwa. 

Równolegle z możliwym utworzeniem konkretnego systemu wsparcia dla podmiotów 

zainteresowanych z sektora cyberbezpieczeństwa, istniejące warunki dostępu do systemów 

wsparcia oraz metody ich wdrażania zostaną uproszczone i zoptymalizowane, podobnie jak 

procedury kontroli eksportu rozwiązań cyberbezpieczeństwa.  
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Ponadto, analogicznie do inicjatywy „French Tech”, wsparcie uzyskają inicjatywy 

ukierunkowane na współpracę podejmowane w obrębie sektora prywatnego, których celem 

jest pomoc MŚP i start-upom na szczeblu międzynarodowym. 
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5. EUROPA, STRATEGICZNA AUTONOMIA CYFROWA, 

STABILNOŚĆ CYBERPRZESTRZENI 

 

„Chociaż cyberprzestrzeń wspiera 

międzynarodowy wzrost gospodarczy, stała się 

także areną konfliktów i nieuczciwej konkurencji.” 

 

CO MOŻEMY ZYSKAĆ 

Cyberprzestrzeń stała się istotnym przedmiotem negocjacji prowadzonych w ramach 

organizacji międzynarodowych, których prace obecnie obejmują cały obszar technologii 

cyfrowych. 

W 2013 r. uznano, że cyberprzestrzeń regulują przepisy prawa międzynarodowego, 

ponieważ nie może być domeną pozbawioną jakichkolwiek reguł. Pomimo tego, 

międzynarodowe ramy normatywne nadal są przedmiotem debat, co w przypadku 

braku postępów w rozmowach może zaszkodzić utrzymaniu stabilnej i bezpiecznej 

cyberprzestrzeni, zgodnej z prawami podstawowymi i odpowiedniej dla rozwoju 

prosperującej i godnej zaufania gospodarki w erze cyfryzacji. 

Podczas gdy coraz więcej krajów deklaruje wyposażenie w środki ofensywne, poziom 

konfliktów pomiędzy państwami jest coraz częściej uwidaczniany w cyberprzestrzeni. 

Ponadto, ujawnianie na masową skalę praktyk i technik szpiegowskich stosowanych 

przez państwa o wysokiej pozycji lub sojusze państw przeciwko innym państwom 

(niekiedy sojusznikom), osobom prywatnym i przedsiębiorstwom podniosło nie tylko 

poziom nieufności do krajów, które są źródłem takich praktyk, ale także nieufności do 

ich produktów i usług pod względem technicznym. Odkrycia te również przyczyniają się 

do rozprzestrzeniania się podobnych metod. 

Jednocześnie grupy osób charakteryzujących się różnymi pobudkami i wsparciem, 

najemnicy rekrutowani na całym świecie i zrzeszający się w zależności od zaistniałej 

sytuacji regularnie uciekają się do cyberataków, podejmując próbę destabilizacji pracy 

organów rządowych lub przedsiębiorstw, które je symbolizują. Organizacje 

terrorystyczne również wykorzystują odbiorców obecnych w mediach 

społecznościowych do rozpowszechniania treści propagandowych w celu przyciągania 

ochotników i terroryzowania ludności. Te grupy czerpią korzyści z nieustannego 

wpływu środków masowego przekazu.  

Na poziomie gospodarczym, wystąpienie tego trendu potwierdzono na początku dekady. 

Niewielka liczba przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie od władz państwowych 

umożliwiające ich rozwój, wykorzystuje przewagę technologiczną, dominującą pozycję 

na rynku i możliwości finansowe do uzyskania pierwszeństwa nabycia innowacji 

cyfrowych. Ta prywatyzacja cyberprzestrzeni z korzyścią dla niewielkiej liczby 

monopoli, skazuje część podmiotów zainteresowanych technologiami cyfrowymi na 

uzależnienie od innych i wykorzystuje wartość dodaną technologii cyfrowej, która jest 
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zbyt duża, żeby sytuacja ta była możliwa do zaakceptowania przez gospodarki innych 

krajów. 

Chociaż cyberprzestrzeń wspiera międzynarodowy wzrost gospodarczy, stała się także 

areną konfliktów i nieuczciwej konkurencji, która do chwili obecnej charakteryzowała 

się niską intensywnością pod względem technologii informacyjnych, destabilizacji 

sytuacji politycznej i hegemonii gospodarczej. 

Europa była w stanie zidentyfikować te kwestie i poprzez dialog i regulacje prawne 

próbuje dostarczyć pomysły i rozwiązania, które w większym stopniu respektują 

zrównoważony rozwój technologii cyfrowych, zarówno pod względem zarządzania 

Internetem, jak i ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa operatorów o 

kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Pomimo przyjęcia strategii cyberbezpieczeństwa 

w 2013 r., Europa nadal boryka się z problemem uzyskania strategicznej autonomii 

cyfrowej i wyposażenia w narzędzia wymagane do uzyskania równowagi w 

cyberprzestrzeni, chociaż temat ten został uwzględniony w programie rozmów i 

negocjacji w wielu ośrodkach europejskich. 

Ponieważ Francja podziela wspólne wartości z innymi państwami członkowskimi UE, 

powinna odgrywać wiodącą rolę w zakresie technologii cyfrowych.  

Francja chce uczestniczyć w transformacji cyfrowej Europy poprzez zawiązywanie 

sojuszy. Europa zbudowała swoją wspólnotę poprze sojusz oparty na surowcach. 

Europa cyfrowa będzie również budowana na sojuszach, zaufaniu i kontroli danych, 

stanowiących surowce nadchodzących dekad. 

  

CEL 

Wraz z innymi państwami członkowskimi wyrażającymi chęć współpracy, Francja będzie siłą 

napędową strategicznej autonomii Europy. Odegra również aktywną rolę w promowaniu 

bezpiecznej, stabilnej i otwartej cyberprzestrzeni. 

 

KIERUNKI DZIAŁANIA 

Opracowanie mapy drogowej na rzecz autonomii strategicznej Europy z państwami 

członkowskimi wyrażającymi chęć współpracy 

Przedmiotowa mapa drogowa, otwarta dla państw członkowskich UE, określi kluczowe 

czynniki sukcesu wdrożenia w perspektywie krótkoterminowej polityki, która jest adekwatna 

do uzyskania strategicznej cyfrowej autonomii Europy, w szczególności pod względem 

regulacji, standaryzacji i certyfikacji, badań  i rozwoju, zaufania do technologii cyfrowych,   

przy jednoczesnym szacunku do suwerenności państw członkowskich, ochrony prywatności i 

danych osobowych postrzeganych jako aktywa leżące w interesie publicznym. 

Francja zapewni również, że traktaty międzynarodowe negocjowane w imieniu Europy nie 

doprowadzą do technologicznego i gospodarczego uzależnienia europejskich podmiotów 

zainteresowanych ani do przechowywania poza granicami Europy danych osobowych 
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obywateli i informacji wrażliwych organów administracji, co jest źródłem destabilizacji 

cyberprzestrzeni. 

Obejmuje to przekształcenie Europy w terytorium cyfrowe, które w największym możliwym 

stopniu szanuje podstawowe prawa człowieka, oraz stworzenie strefy zaufania i dobrobytu, 

zgodnie z pilotażowymi działaniami Francji i Niemiec w zakresie technologii chmur 

obliczeniowych i szyfrowanej wymiany wiadomości elektronicznych pomiędzy tymi dwoma 

krajami. 

Zwiększenie francuskiej obecności i wpływów podczas międzynarodowych rozmów na 

tematy związane z cyberbezpieczeństwem 

W celu poprawy zaufania na szczeblu międzynarodowym i zgłębiania nowych mechanizmów 

regulacyjnych ukierunkowanych na zapobieganie konfliktom w cyberprzestrzeni, Francja 

umocni swoje kontakty ze wszystkimi stronami bezpośrednio zaangażowanymi w 

przedmiotowe działania, które wyrażają chęć uczestnictwa w dialogu poświęconym tematyce 

cyberbezpieczeństwa.  

Uczestnictwo w wielostronnych negocjacjach w sprawie cyberbezpieczeństwa (ONZ, OBWE) 

zostanie zintensyfikowane w celu skonsolidowania globalnej podstawy zobowiązań do 

należytego postępowania w cyberprzestrzeni dla państw, zgodnie z prawem 

międzynarodowym. 

Umocnione zostaną również relacje dwustronne, w szczególności w ramach 

międzyresortowego dialogu dyplomatycznego na tematy związane z cyberprzestrzenią, pod 

przewodnictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego. 

W celu podkreślenia swojego wpływu Francja zwiększy inwestycje w bardziej nieformalne 

fora, gdzie środowiska techniczne i akademickie oraz decydenci polityczni mogą spotkać się 

w celu omówienie przyszłych mechanizmów gwarantujących równowagę. 

Wkład w globalną stabilność cyberprzestrzeni poprzez pomoc państwom, które wyraziły 

chęć rozszerzenia możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa 

Transformacja cyfrowa, źródło możliwości politycznych, społecznych i gospodarczych, nie 

jest kontrolowana w ujednolicony sposób w poszczególnych krajach. Szkodzi to 

bezpieczeństwu i rozwojowi państw o niższym stopniu ochrony i osłabia wszystkie 

środowiska cyfrowe na szczeblu międzynarodowym. 

W celu zapewnienia wkładu w rzetelne i zrównoważone wprowadzanie technologii 

cyfrowych we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się, Francja we 

własnym interesie powinna pomóc w rozszerzaniu możliwości krajów, które chciałyby 

umocnić odporność i bezpieczeństwo swoich systemów informatycznych, zwłaszcza pod 

względem ochrony infrastruktury krytycznej i zwalczania cyberprzestępczości. 

W celu zapewnienia trwałości i zrównoważonej realizacji projektów ukierunkowanych na 

rozszerzanie możliwości, Francja będzie prowadzić działania w ramach długoterminowych, 

godnych zaufania relacji partnerskich. Powinno to również umożliwić Francji poprawę jej 

własnego cyberbezpieczeństwa. 


