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1. WSTĘP 

Cyberbezpieczeństwo to stan 

docelowy, w którym 

środowisko cyfrowe 

funkcjonuje w sposób 

niezawodny i ciągły. 

 

 
 

Dbanie o bezpieczeństwo społeczeństwa to jedno z kluczowych zadań władz 

państwowych. Niezbędne jest bowiem zapewnienie najważniejszych funkcji 

społecznych niezależnie od okoliczności. Będąc społeczeństwem informacyjnym, 

Finlandia polega na sieciach i systemach informatycznych, w związku z czym kraj jest 

niezwykle wrażliwy na zakłócenia ich funkcjonowania. Takie środowisko pełne 

wzajemnych powiązań i służące do elektronicznego przetwarzania danych na różne 

potrzeby określa się powszechnie mianem „cyberprzestrzeni”. 

Rosnąca informatyzacja społeczeństwa, wzrost udziału własności zagranicznej i 

oustourcingu, integracja technologii informatycznych i komunikacyjnych, stosowanie 

sieci otwartych oraz rosnące uzależnienie się od energii elektrycznej doprowadziły do 

pojawienia się całkowicie nowych wymagań w zakresie zabezpieczania najważniejszych 

funkcji społecznych w normalnych okolicznościach, podczas poważnych zakłóceń oraz 

w warunkach kryzysowych. 

Zagrożenia dla cyberprzestrzeni odbijają się coraz poważniej na osobach 

prywatnych, przedsiębiorstwach i całym społeczeństwie.  Sprawcy działają bardziej 

profesjonalnie niż kiedyś, a obecnie zagrożone są nawet podmioty państwowe.   

Cyberataki mogą służyć do wywierania presji politycznej lub gospodarczej, a w 

sytuacjach kryzysowych presja może stanowić obok tradycyjnych działań zbrojnych 

narzędzie wywierania wpływu. 

Cyberprzestrzeń należy także postrzegać w kategoriach możliwości i zasobu. 

Bezpieczna cyberprzestrzeń ułatwia zarówno osobom prywatnym, jak i 

przedsiębiorcom planowanie swoich działań, co z kolei jest korzystne dla gospodarki. 

Właściwie funkcjonujące środowisko przyczynia się także do wzrostu atrakcyjności 

Finlandii wśród inwestorów zagranicznych. Oprócz tego, samo cyberbezpieczeństwo to 

nowy i dynamicznie rozwijający się obszar działalności gospodarczej. Poza poprawą 

możliwości zawodowych i przychodów podatkowych, społeczeństwo na wiele 

sposobów korzysta z takiego wzmacniania sektora biznesowego. Cyberbezpieczeństwo 

kraju jest powiązane ze stanem fińskich przedsiębiorstw. 

W poniższej Strategii przedstawiono kluczowe założenia i wytyczne przyjęte w 

ramach odpowiedzi na zagrożenia w cyberprzestrzeni i zapewniania jej 

funkcjonowania. Dzięki stosowaniu się do wytycznych Strategii Cyberbezpieczeństwa i 

podejmowaniu wymaganych działań Finlandia może mieć pod kontrolą celowe, jak i 



 

nieumyślne zakłócenia w funkcjonowaniu cyberprzestrzeni oraz odpowiednio na nie 

reagować i przywracać równowagę po ich wystąpieniu. 

Kompleksowe zasady bezpieczeństwa określono w uchwale rządu z dn. 5 grudnia 

2012 r. o kompleksowych zasadach bezpieczeństwa, natomiast sposoby zapewniania 

najważniejszych dla społeczeństwa funkcji wyznaczono w Strategii bezpieczeństwa 

ludności (2010). Wśród najważniejszych funkcji można wymienić zarządzanie 

działaniami rządu, działalność zagraniczną, możliwości obronne kraju, bezpieczeństwo 

wewnętrzne, funkcjonowanie gospodarki i infrastruktury,  



 

zabezpieczenie stałego dochodu i możliwości funkcjonowania społeczeństwa oraz 

odporność psychologiczna na sytuacje kryzysowe. Strategia Cyberbezpieczeństwa 

wpisuje się w realizację Strategii bezpieczeństwa ludności. Strategia 

cyberbezpieczeństwa wiąże się z realizację Strategii bezpieczeństwa ludności i jest 

zgodna z zasadami i definicjami podanymi w Strategii bezpieczeństwa ludności i 

Uchwale rządu o bezpieczeństwie dostaw. Uchwała rządu (2013) definiuje obszary 

działań i cele w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Strategia uwzględnia postanowienia 

uchwały rządu dotyczącej kompleksowych zasad bezpieczeństwa, która ma wkrótce 

zostać przyjęta. 

Cyberbezpieczeństwo nie ma w założeniu być koncepcją prawną, której przyjęcie 

prowadziłoby do udzielenia władzom lub innym organom państwowym nowych 

kompetencji. W tym zakresie nie przewiduje się żadnych zmian w podstawowych 

zasadach postępowania kryzysowego czy przepisach dotyczących uprawnień władz. 

Strategia obejmuje wizję, założenia i wytyczne strategiczne w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. Plan działania, który jest obecnie przygotowywany, będzie 

obejmować praktyczne zadania przydzielone organom i podmiotom administracyjnym. 

Pozwoli do zapewnić warunki do realizacji strategicznych wytycznych oraz wizji 

docelowego modelu państwa, włączając wspólnie uzgodnione działania przekrojowe w 

społeczeństwie. 



 

2. WIZJA CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

Finlandia, jako mały, sprawnie działający i nastawiony na współpracę kraj, ma duże 

szanse stać się liderem w zakresie cyberbezpieczeńtswa. Dysponujemy rozległą wiedzą i 

kompetencjami oraz mamy duże doświadczenie w zakresie bliskiej, zbudowanej na 

zaufaniu współpracy sektora publicznego i prywatnego oraz współpracy 

międzysektorowej. 

 
Wizja cyberbezpieczeństwa w Finlandii zakłada, że: 

• Kraj jest w stanie zabezpieczyć swoje najważniejsze funkcje przed cyberzagrożeniami 

niezależnie od sytuacji. 

• Obywatele, władze państwowe i przedsiębiorstwa są zdolne skutecznie 

korzystać z bezpiecznej cyberprzestrzeni i kompetencji wynikających z 

podejmowanych w zakresie cyberbezpieczeństwa działań, zarówno na 

poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 

• Do roku 2016 Finlandia stanie się globalnym liderem gotowości na 

cyberzagrożenia i reagowania na zakłócenia w tym obszarze. 

 
RYCINA 1 Wizja cyberbezpieczeństwa 

 



 

 

RYCINA 1. Wizja cyberbezpieczeństwa 

Management of Government affairs Zarządzanie działaniami rządu 

Psychological resilience to crisis Psychologiczna odporność na kryzys 

Population’s income security and capability to 

function 

Zabezpieczenie stałego dochodu i możliwości 

funkcjonowania ludności 

Functioning economy and infrastructure Funkcjonująca gospodarka i infrastruktura 

Internal security Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Finland’s defence capability Potencjał obronny Finlandii 

International activities Działalność zagraniczna 

VISION WIZJA 

Finland will be able to secure its vital functions 

against cyber threats in all situations. 

Citizens, the authorities and businesses can 

effectively utilise a safe cyber world and the 

competence arising from cyber security measures, 

both nationally and internationally. 

By 2016, Finland will be a global forerunner in cyber 

threat preparedness and in managing the 

disturbances caused by these threats. 

Finlandia będzie w stanie zabezpieczyć swoje 

najważniejsze funkcje przed cyberzagrożeniami 

niezależnie od sytuacji. 

Obywatele, władze państwowe i przedsiębiorstwa są 

zdolne skutecznie korzystać z bezpiecznej 

cyberprzestrzeni i kompetencji wynikających z 

podejmowanych w zakresie cyberbezpieczeństwa 

działań, zarówno na poziomie krajowym, jak i 

międzynarodowym. 

Do roku 2016 Finlandia stanie się globalnym liderem 

gotowości na cyberzagrożenia i reagowania na 

zakłócenia w tym obszarze. 



 

3. ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I 

KONCEPCJA KRAJOWA 

 
Cyberprzestrzeń charakteryzuje się dużą dynamiką, a skutki zachodzących w niej 

przemian są trudne do przewidzenia. Metodyka tworzenia oprogramowania Software 

Development Life Cycle zakłada krótki czas realizacji. Tendencja taka widoczna jest 

także w odniesieniu do różnego rodzaju cyberataków i złośliwego/szkodliwego 

oprogramowania (malware). Zapewnienie gotowości na cyberzagrożenia i obrona 

cyberprzestrzeni wymagają podejmowania coraz bardziej niezwłocznych, przejrzystych 

i lepiej skoordynowanych działań przez wszystkie podmioty wchodzące w skład 

społeczeństwa, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. 

Rada ministrów reprezentuje najwyższy szczebel zarządzania 

cyberbezpieczeństwem.   Jest ona odpowiedzialna za przywództwo polityczne i 

wskazówki strategiczne w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz podejmowanie decyzji 

dotyczących obowiązujących wymogów i środków przeznaczanych na te cele. 

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i postępowanie z zakłóceniami w tym zakresie 

wymaga od rządu i różnych podmiotów dysponowania rzetelnym i aktualnym obrazem 

sytuacji w odniesieniu do stanu kluczowych dla społeczeństwa funkcji i zakłóceń 

mających wpływ na ich funkcjonowanie. Poszczególne ministerstwa i komórki 

administracyjne odpowiadają za zarządzanie cyberbezpieczeństwem i postępowanie z 

zakłóceniami w ramach swoich kompetencji. Specyfika cyberprzestrzeni i zagrożeń z nią 

związanych podkreśla wagę współpracy oraz skutecznych i elastycznych działań 

koordynacyjnych. Strategiczne zadania ministerstw z zakresu cyberbezpieczeństwa i 

powiązane wymogi rozwojowe bazują na analizie rozpoznanych cyberzagrożeń oraz 

wymogach w zakresie postępowania z zakłóceniami określonych w oparciu o 

wspomnianą analizę. Poszczególne ministerstwa muszą w ramach swoich zakresów 

kompetencji zadbać o realizację zadań strategicznych określonych pod kątem 

pożądanego stanu docelowego. 

Krajowa cyberodporność będzie regulowana pod kątem zapewnienia gotowości i 

możliwości przewidywania wymaganych założeniami kompleksowej ochrony oraz 

umożliwienia normalnego funkcjonowania podczas cyberzakłóceń i powrotu do 

normalności po ich wystąpieniu. 



 

Fińska koncepcja krajowa w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem bazuje na 

następujących założeniach: 

1. Zgodnie z rozporządzeniem rządu dotyczącym zadań dla poszczególnych 

ministerstw, kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa zasadniczo wpisują się w 

kompetencje rady ministrów. Ministerstwa w ramach swoich sektorów odpowiadają 

za opracowanie procedur w zakresie cyberbezpieczeństwa i wdrożenie odpowiednich 

mechanizmów administracyjnych. 

2. Jako że cyberbezpieczeństwo stanowi istotny element kompleksowego 

bezpieczeństwa ludności, prezentowana koncepcja kieruje się założeniami i 

procedurami określonymi w Strategii bezpieczeństwa ludności. 

3. Fundamentem cyberbezpieczeństwa są mechanizmy bezpieczeństwa informacyjnego 

funkcjonujące w ramach całego społeczeństwa. Cyberbezpieczeństwo bazuje na 

stosowaniu przez wszystkie podmioty funkcjonujące w wirtualnym świecie 

odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Wdrożenie 

tychże rozwiązań ułatwiają różnego rodzaju porozumienia i wspólne ćwiczenia. 

4. Przyjęta koncepcja w zakresie realizacji cyberbezpieczeństwa opiera się na 

skutecznym i szeroko zakrojonym zbieraniu informacji, systemie ich gromadzenia i 

analizy, wymianie informacji celem zapewnienia wspólnej świadomości sytuacyjnej 

oraz współpraca na szczeblu krajowym i międzynarodowym w zakresie zapewnienia 

gotowości. Wiąże się to z koniecznością powołania Centrum ds. cyberbezpieczeństwa 

oraz opracowania kompleksowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa dla całego 

społeczeństwa. 

5. Rozwiązania dotyczące cyberbezpieczeństwa odzwierciedlają podział obowiązków 

między poszczególnymi organami władzy, przedsiębiorstwami i organizacjami, 

zgodnie z obowiązującym prawem i uzgodnieniami odnośnie współpracy. 

Zapewnienie dynamicznej elastyczności oraz umiejętności wykorzystywania nowych 

możliwości i reagowania na niespodziewane sytuacje wymaga od poszczególnych 

podmiotów sprawności strategicznej i stosowania się do opracowywanych i 

wdrażanych zaleceń służących cyberbezpieczeństwu. 

6. Cyberbezpieczeństwo buduje się pod kątem spełnienia wymogów funkcjonalnych i 

technicznych. Oprócz działań krajowych realizowane są działania w ramach 

współpraca międzynarodowej oraz uczestnictwo w międzynarodowych ćwiczeniach i 

projektach B+R. Edukacja i prowadzenie działań B+R w zakresie cyberbezpieczeństwa 

nie tylko przyczynia się do poprawy krajowych kompetencji ale także umacnia 

Finlandię jako społeczeństwo informacyjne. 

7. W ramach rozwoju cyberbezpieczeństwa czynione będą duże inwestycje w badania i 

rozwój w tym obszarze oraz w sektorze kształcenia, zatrudnienia i opracowywania 

produktów, co pozwoli Finlandii stać się jednym z liderów cyberbezpieczeństwa. 



 

8. W celu zapewnienia rozwoju cyberbezpieczeństwa Finlandia zadba o wdrożenie 

odpowiednich przepisów i programów motywacyjnych wspierających działalność 

gospodarczą i rozwój tego obszaru. Podstawowa wiedza w tym zakresie zdobywana 

jest w ramach działalności gospodarczej. 



 

4. WYTYCZNE STRATEGICZNE W ZAKRESIE 
CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

 

Opracowana zostanie krajowa strategia cyberbezpieczeństwa zgodna z założeniami 

strategicznymi. Dotyczą one tworzenia uwarunkowań niezbędnych do 

urzeczywistnienia krajowej wizji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Osobno 

przygotowany plan działania będzie zawierać opis działań na rzecz realizacji krajowych 

założeń dotyczących cyberbezpieczeństwa. Program wprowadzania założeń w życie 

będzie obejmować plany dla różnych podmiotów i organów administracji oraz 

wynikające z tychże planów działania międzysektorowe. 

Realizacja założeń strategicznych pozwoli wzmocnić współpracę między 

jednostkami publicznymi i prywatnymi, które uważane są za mocną stronę fińskiego 

sektora bezpieczeństwa. Tego rodzaju współpraca najbardziej służy całemu 

społeczeństwo, zapewniając wsparcie dla podmiotów, które wykonują kluczowe dla 

niego funkcje. Założenie jest takie, aby zachować ciągłą i bezpieczną realizację 

poszczególnych funkcji w warunkach normalnych oraz podczas zakłóceń. 

Cyberbezpieczeństwo opiera się na budowaniu odpowiednich zdolności w 

perspektywie długoterminowej, ich elastycznym wykorzystaniu we właściwym czasie 

oraz odporności kluczowych dla społeczeństwa funkcji na zakłócenia w obszarze 

cyberbezpieczeństwa. Właściwe ministerstwa wyposażą podległe im administracyjnie 

organa władz w odpowiednie narzędzia do zapewniania cyberbezpieczeństwa, m.in. 

poprzez określenie zadań ministerstw w tym obszarze. Większość obowiązków w 

zakresie cyberbezpieczeństwa oraz tworzenie powiązanych narzędzi także wymaga 

działania i zasobów ze strony pozostałych ministerstw, samorządów regionalnych i 

lokalnych oraz środowiska biznesowego. Jeśli chodzi o opracowywanie i stosowanie 

wspomnianych narzędzi, ministerstwa muszą każdorazowo uwzględniać różne szczeble 

administracyjne i rolę przedsiębiorców. Komisja ds. bezpieczeństwa, która zostanie 

powołana do pełnienia aktywnej roli w obszarze kompleksowego bezpieczeństwa, 

będzie pełnić funkcję stałego organu ds. współpracy w zakresie planowania 

kryzysowego. Wprowadzone zostaną odrębne przepisy dotyczące zadań Komisji ds. 

bezpieczeństwa. 



 

ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE: 
 

2 
Utworzenie skutecznego modelu współpracy organów władzy z innymi 

podmiotami na rzecz rozwoju krajowego cyberbezpieczeństwa i obrony 

cyberprzestrzeni. 

Założenia strategiczne Strategii Cyberbezpieczeństwa są realizowane przez 

zacieśnianie istniejącej współpracy między podmiotami, których celem 

jest osiągnięcie wspólnej świadomości sytuacyjnej i skuteczna obrona 

przed zagrożeniami. Gotowość poszczególnych sektorów w zakresie 

zabezpieczania kluczowych funkcji w warunkach zakłóceń będzie 

zwiększana przy pomocy systematycznych ćwiczeń. Każdy z podmiotów 

określi swój zakres uczestnictwa w ćwiczeniach krajowych i 

międzynarodowych. Podmioty będą pracować nad szerszym 

wykorzystywaniem najlepszych praktyk i wniosków czerpanych z 

międzynarodowych ćwiczeń poprzez usprawnienie wymiany informacji i 

wzajemnej koordynacji. Celem ćwiczeń jest zwiększenie szans 

uczestników na obnażenie słabych stron własnych działań i systemów w 

ramach rozwijania własnych kompetencji i szkolenia personelu. Obrona 

cyberprzestrzeni będzie udoskonalana przez promocję wymiany 

informacji i odpowiednie przepisy oraz przez współpracę między 

władzami i środowiskiem biznesowym. 

2 
Poprawa pełnej świadomości sytuacyjnej w zakresie cyberbezpieczeństwa 

wśród kluczowych podmiotów zaangażowanych w zabezpieczanie 

kluczowych dla społeczeństwa funkcji. 

Celem jest wzrost świadomości sytuacyjnej różnych podmiotów poprzez 

udostępnienie im przeanalizowanych, jednolitych i aktualnych informacji 

dotyczących słabych punktów, zakłóceń i ich konsekwencji. Obraz 

sytuacyjny obejmować będzie ocenę zagrożeń obecnych w 

cyberprzestrzeni. Przewidywanie cyberzagrożeń wymaga analizy sytuacji 

pod kątem czynników politycznych, wojskowych, społecznych, 

kulturowych, technicznych, technologicznych i gospodarczych. W celu 

uzyskania i bieżącego aktualizowania wieloaspektowego obrazu sytuacji 

w zakresie cyberbezpieczeństwa przy fińskim urzędzie ds. przepisów 

dotyczących komunikacji (FICORA) utworzone zostanie Centrum ds. 

cyberbezpieczeństwa. 

Centrum będzie gromadzić informacje o niebezpiecznych wydarzeniach w 

cyberprzestrzeni i przekazywać je różnym podmiotom. Następnie 

podmioty oszacują skutki zakłóceń na prowadzoną przez siebie 

działalność. Uzyskane analizy zostaną ponownie przekazane do Centrum, 

które na ich podstawie opracuje wieloaspektowy obraz sytuacji w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. Obraz zostanie udostępniony wśród różnych 

podmiotów, aby ułatwić podjęcie odpowiednich decyzji. 

Rządowe centrum sytuacyjne musi dysponować rzetelną, kompleksową i 

aktualną pełną oceną sytuacji w obszarze cyberbezpieczeństwa.  Ocena 

obejmuje wieloaspektowy obraz sytuacyjny opracowany przez Centrum 

Cyberbezpieczeństwa oraz szacunki poszczególnych organów 



 

administracyjnych dotyczące konsekwencji niebezpiecznych wydarzeń w 

cyberprzestrzeni na kluczowe dla społeczeństwa funkcje. Władze krajowe 

mają dostęp do pełnej oceny sytuacyjnej oraz przewidywanych kierunków 

rozwoju sytuacji w środowisku operacyjnym. 



 

 

3 
Utrzymanie i udoskonalenie zdolności przedsiębiorstw istotnych dla 

zapewnienia kluczowych dla społeczeństwa funkcji dotyczących 

wykrywania i odpierania cyberzagrożeń i zakłóceń negatywnie 

wpływających na którekolwiek funkcje kluczowe oraz ich zdolności 

regeneracyjnych w ramach zapewniania ciągłości funkcjonowania 

przedsiębiorstw. 

W ramach swoich planów bezpieczeństwa i działania w sytuacjach 

kryzysowych oraz powiązanych struktur usługowych przedsiębiorstwa o 

istotnym znaczeniu dla kluczowych dla społeczeństwa funkcji uwzględnią 

wszystkie czynniki zagrażające cyberbezpieczeństwu powiązane z 

funkcjami kluczowymi i zapewnią wymagane możliwości obrony 

cyberprzestrzeni. Celem jest wykrycie zakłóceń w działaniu funkcji 

kluczowych w ramach oceny ryzyka oraz reagowanie na nie w sposób 

ograniczający ich negatywne skutki. Pozwoli to najważniejszym 

podmiotom zwiększyć swoją odporność, m.in. w ramach planowania 

kryzysowego i odpowiednich ćwiczeń, aby móc funkcjonować po 

wystąpieniu cyberataku. Bezpieczeństwo organizacji dostaw będzie 

wspierać te działania poprzez sprawozdania, zalecenia i szkolenia. 

4 
Upewnienie się, że policja dysponuje wystarczającymi środkami do 

zapobiegania cyberprzestępstwom, ich ujawniania i ścigania winnych. 

Policja jest instytucją właściwą do prowadzenia śledztw dotyczących 

cyberprzestępczości. Policja przygotuje szczegółową analizę sytuacyjną w 

zakresie cybeprzestępczości, udostępniając ją w ramach 

wieloaspektowego obrazu sytuacji, o którym mowa w pkt. 2. 

Funkcjonariusze policji będą ściśle współpracować z Centrum 

Cyberbezpieczeństwa. 

Należy zadbać o to, aby policja dysponowała stosownymi uprawnieniami, 

zasobami i odpowiednio zmotywowanym personelem w ramach swoich 

działań ukierunkowanych na zapobieganie cyberprzestępczości, 

czynności taktycznych oraz przetwarzania i analizy dowodów cyfrowych. 

Kontynuowana będzie operacyjna współpraca międzynarodowa i wymiana 

informacji z UE i odpowiednimi organami ścigania w innych krajach, np. 

przez Europol. 



 

5 
Fińskie Siły Obronne zbudują kompleksowy system obrony cyberprzestrzeni 

w ramach swoich zadań statutowych. 

Wojskowy system obrony cyberprzestrzeni obejmuje wywiad oraz systemy 

cyberobrony i przeciwdziałania cyberatakom. Siły obronne będą chronić 

swoje systemy tak, aby być w stanie realizować swoje zadania statutowe 

niezależnie od zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni. 

Gwarantowanie funkcjonowania systemów, wywiadu i działań 

proaktywnych w cyberprzestrzeni będzie rozwijane w ramach innych sił 

wojskowych. 

Pod kierunkiem Ministerstwa Obrony opracowane zostaną niezbędne 

przepisy dotyczące uprawnień dla Sił Obronnych, pozwalające na 

realizację ww. zadań. Wszelkie stwierdzone uchybienia w przepisach 

zostaną skorygowane przy pomocy stosownego ustawodawstwa. 

Obrona cyberprzestrzeni będzie realizowana i rozwijana wraz z 

najważniejszymi organami władzy, organizacjami i podmiotami ze 

środowiska biznesowego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i 

międzynarodowym. Siły Obronne zapewnią wsparcie wykonawcze w 

ramach obowiązujących przepisów. 



 

 

6 
Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa poprzez aktywne i 

sprawne uczestnictwo w działaniach organizacji międzynarodowych 

i grup współpracy o istotnym znaczeniu dla cyberbezpieczeństwa. 

Celem współpracy międzynarodowej jest wymiana informacji i 

wyciągniętych wniosków oraz wdrażanie najlepszych praktyk pod kątem 

wzrostu jakości cyberbezpieczeństwa krajowego. Zapewnianie gotowości i 

realizacja innych działań z zakresu cyberbezpieczeństwa nie pozwoli na 

osiągnięcie tego celu bez skutecznej i systematycznie koordynowanej 

współpracy międzynarodowej.  Wszystkie organa władzy będą w ramach 

swoich kompetencji współpracować szczególnie z tymi krajami i 

organizacjami, które są światowymi liderami w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa. Aktywna współpraca odbywa się przez B+R, 

konsultacje poprzedzające podpisanie porozumień oraz wysiłki 

organizacji na rzecz pracy zespołowej, a także przez uczestnictwo w 

międzynarodowych ćwiczeniach. 

Istotną rolę w rozwoju cyberbezpieczeństwa w Finlandii odgrywa Unia 

Europejska oraz wiele organizacji międzynarodowych, w tym m.in. ONZ, 

OBWE, NATO, czy OECD. UE coraz mocniej angażuje się w kwestie 

cyberbezpieczeństwa i współpracę z krajami trzecimi. Finlandia aktywnie 

uczestniczy w tych działaniach. 

7 
Wzrost wiedzy i świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród wszystkich 
podmiotów. 

W ramach ustawicznego podnoszenia kompetencji i świadomości podmiotów 

społeczeństwa prowadzone będą działania na rzecz rozwoju wspólnych 

zaleceń dotyczących cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa 

informacyjnego, ich wykorzystywania i szkoleń w tym zakresie. W celu 

zapewnienia kompleksowej gotowości społeczeństwa, prowadzone 

ćwiczenia będą obejmować przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe 

(NGO) mające istotne znaczenie dla kluczowych funkcji społecznych. 

Przy istniejącym ICT-SHOK (TIVIT) utworzone zostanie strategiczne centrum 

doskonałości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dzięki niemu czołowe 

zespoły i firmy badawcze wykorzystujące wyniki badań będą mogły 

nawiązywać skuteczną wzajemną współpracę długoterminową. Powołane 

centrum doskonałości oferować będzie warunki do utworzenia silnego 

klastra w obszarze cyberbezpieczeństwa krajowego. Zwiększone zostaną 

nakłady na B+R i edukację oraz zintensyfikowane działania służące 

poprawie stanu wiedzy całego społeczeństwa z zakresu 

cyberbezpieczeństwa. 



 

 

8. 
Zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji skutecznych działań 

dotyczących cyberbezpieczeństwa przy pomocy ustawodawstwa 

krajowego. 

Działając razem, władze administracyjne i środowisko biznesowe określą 

niezbędne do wprowadzenia przepisy, w tym potrzebę zmian w 

przepisach dotyczących cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa. 

Wspomniane działania skutkować będą opracowaniem propozycji zmian 

w prawie służących realizacji założeń Strategii Cyberbezpieczeństwa. 

Analiza uwzględniać będzie dynamiczny charakter zjawisk w 

cyberprzestrzeni. Jednym z celów jest zapewnienie właściwym organom 

władzy i innym podmiotom odpowiednich środków i uprawnień do 

obrony cyberprzestrzeni w zakresie funkcji o znaczeniu kluczowym dla 

społeczeństwa, a szczególnie dla bezpieczeństwa kraju. Zweryfikowane 

zostaną wszelkie ewentualne przeszkody, ograniczenia i obowiązki 

prawne dotyczące ochrony danych oraz wynikające z zobowiązań 

międzynarodowych, które utrudniają uzyskanie, ujawnianie i wymianę 

informacji przydanych do zapewnienia skutecznej obrony 

cyberprzestrzeni. W kwestii analizy kwestii gromadzenia informacji i 

przetwarzania danych wskazana jest także ocena, czy stosowne organa 

władzy powinny dysponować szerszymi możliwościami zbierania 

informacji, przetwarzania danych lub bycia informowanym o 

cyberzagrożeniach i ich źródłach, jednocześnie mając na uwadze ochronę 

podstawowych praw do prywatności i poufności w komunikacji 

elektronicznej. 

Większość infrastruktury o istotnym dla społeczeństwa znaczeniu znajduje 

się w rękach prywatnych przedsiębiorców. Specjalistyczna wiedza z 

zakresu cyberprzestrzeni oraz związane z nią usługi i środki ochrony 

pochodzą w dużej mierze od przedsiębiorstw. Przepisy krajowe dotyczące 

obrony cyberprzestrzeni muszą zapewniać warunki korzystne dla 

rozwoju działalności gospodarczej. Umożliwi to utworzenie 

konkurencyjnego klastra cyberbezpieczeństwa cieszącego się 

międzynarodową renomą i gotowego do eksportu swoich rozwiązań. 

Finlandia natomiast stanie się przyjaznym i bezpiecznym pod względem 

komputerowym miejscem, zachęcającym do inwestycji biznesowych i 

prowadzenia działalności gospodarczej. 



 

9 
Powierzenie zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa, modeli usługowych i 

norm zarządzania cyberbezpieczeństwem organom władzy i podmiotom 

biznesowym. 

Rozwój cyberbezpieczeństwa wymaga jasnego określenia obowiązków i 

zadań zgodnie z założeniami strategicznymi. W praktyce sprowadza się 

do tego, że poszczególne jednostki administracyjne dokonują oceny 

ryzyka i analizy dojrzałości, które pozwalają zidentyfikować ewentualne 

słabe punkty i zagrożenia z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa oraz 

poziom gotowości na nie. Wyniki takich analiz zostaną wykorzystane do 

opracowania planów działania dla poszczególnych sektorów 

administracji, a w połączeniu z bezpieczeństwem danej organizacji będą 

podstawą sporządzenia planów działania dla środowiska biznesowego. 

 

110 
Monitorowanie przebiegu realizacji Strategii. 

Ministerstwa i agencje są odpowiedzialne za realizację Strategii w swoich 

jednostkach administracyjnych, realizację zadań dotyczących 

cyberbezpieczeństwa oraz wdrażanie i rozwój bezpieczeństwa dostaw. 

Przyszła Komisja ds. Bezpieczeństwa monitoruje i koordynuje przebieg 

realizacji Strategii. Do celów koordynacji cyberbezpieczeństwa należy 

unikanie niepotrzebnego dublowania, określenie możliwych 

niedoskonałości i właściwych jednostek. Właściwe organa władzy będą 

faktycznie podejmować decyzje zgodnie z przepisami. Rządowa Rada ds. 

Bezpieczeństwa Informacji (VAHTI) będzie przetwarzać i koordynować 

założenia cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwo informacji o kluczowym 

znaczeniu dla władz centralnych. Ministerstwa, agencje i instytucje 

zobowiązane są uwzględniać w swoich planach finansowo-

gospodarczych środki na realizację Strategii Cyberbezpieczeństwa. 

 



 

 
 

 

Termin Definicja 

Infrastruktura 

informatyczna 

Infrastruktura informatyczna oznacza budowle i funkcje związane 

z systemami informatycznymi i służące do elektronicznego 

przesyłu, przekazywania, odbioru, przechowywania lub 

innego rodzaju przetwarzania informacji (danych). 

Kluczowa 

infrastruktura 

informatyczna 

Kluczowa infrastruktura informatyczna oznacza budowle i funkcje 

związane z systemami informatycznymi o kluczowym dla 

społeczeństwa znaczeniu i służące do elektronicznego przesyłu, 

przekazywania, odbioru, przechowywania lub innego rodzaju 

przetwarzania informacji (danych). 

Infrastruktura 

kluczowa 

Infrastruktura kluczowa oznacza budowle i funkcje niezbędne dla 

funkcjonowania kluczowych dla społeczeństwa funkcji. Należą 

do nich fizyczne obiekty i budynki oraz elektroniczne funkcje i 

usługi. 

Cyber Zwrot „cyber” niemal zawsze stanowi przedimek jakiegoś terminu 

lub przydawkę wyrazu złożonego, a nie jest terminem samym 

w sobie. Jego znaczenie zwykle odnosi się do elektronicznego 

przetwarzania informacji (danych), technologii 

informatycznych, komunikacji elektronicznej (transferu 

danych) lub systemów informatycznych i komputerowych. 

Konkretne znaczenie posiada dopiero pełny termin powstały w 

ramach wyrazu złożonego (przydawka + rzeczownik). 

Przyjmuje się, że zwrot „cyber” pochodzi od starogreckiego 

czasownika κυβερεω (kybereo) oznaczającego „sterować, 

prowadzić, kontrolować”. 

Cyberryzyko Cyberryzyko oznacza możliwość wystąpienia wypadku lub 

słabego punktu w cyberprzestrzeni, która – w przypadku 

urzeczywistnienia lub wykorzystania – może skutkować 

stratami, destabilizacją lub zakłóceniem działalności 

uzależnionej od prawidłowego funkcjonowania 

cyberprzestrzeni. 

Cyberprzestrzeń, 

środowisko 

cyfrowe 

Cyberprzestrzeń oznacza elektroniczne środowisko służące 

przetwarzaniu informacji (danych), na które składa się jedna 

lub więcej infrastruktur technologii informatycznych. 

Uwaga 1: 

Reprezentatywne dla takiego środowiska jest stosowanie 

elektroniki i fal elektromagnetycznych do przechowywania, 

przetwarzania i przekazywania danych i informacji w ramach 

sieci telekomunikacyjnych. 

Uwaga 2: 

Przetwarzanie informacji (danych) oznacza gromadzenie, zapis, 

organizację, wykorzystywanie, przekazywanie, ujawnianie, 

przechowywanie, modyfikację, łączenie, ochronę, usuwanie, 

niszczenie i tym podobne działania na informacjach (danych). 

  ZAŁĄCZNI
K 



 

 

Termin Definicja 

Cyberbezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo to stan docelowy, w którym środowisko 

cyfrowe funkcjonuje w sposób niezawodny i ciągły. 

Uwaga 1: 

W stanie docelowym cyberprzestrzeń nie naraża funkcji, których 

działanie jest uzależnione od elektronicznego przetwarzania 

informacji (danych) na niebezpieczeństwo, szkody lub 

zakłócenie działalności. 

Uwaga 2: 

Możliwość polegania na cyberprzestrzeni uzależniona jest od 

wdrożeniu przez podmioty w niej działające odpowiednich 

procedur w obszarze bezpieczeństwa informacji („zbiorowe 

bezpieczeństwo danych”). Wspomniane procedury mogą 

zapobiec urzeczywistnieniu się cyberzagrożeń, a gdyby mimo 

wszystko urzeczywistniły się one, zapobiec, złagodzić, lub 

ułatwić poradzenie sobie z ich konsekwencjami. 

Uwaga 3: 

Cyberbezpieczeństwo obejmuje środki dotyczące funkcji o 

kluczowym dla społeczeństwa i kluczowej infrastruktury 

znaczeniu, których celem jest wprowadzenie możliwości 

stosowania działań prewencyjnych, a w razie potrzeby 

odporności na cyberzagrożenia i ich skutki, które mogą 

powodować poważne szkody lub zagrażać Finlandii lub jej 

ludności. 

Cyberzagrożenie Cyberzagrożenie oznacza możliwość wystąpienia działania lub 

wydarzenia w cyberprzestrzeni, które – w przypadku 

urzeczywistnienia – zagraża działalności, której 

funkcjonowanie uzależnione jest od sprawnego działania 

cyberprzestrzeni. 

Uwaga: 

Cyberzagrożenia to zagrożenia informatyczne, które – w 

przypadku urzeczywistnienia – zagrażają prawidłowemu lub 

zamierzonemu funkcjonowaniu systemu informatycznego. 

System informatyczny System informatyczny oznacza system, na który składa się 

personel, sprzęt służący przetwarzaniu informacji, sprzęt do 

przenoszenia danych i programy komputerowe służące do 

wydajniejszego lub łatwiejszego wykonywania określonych 

czynności, bądź umożliwiające takie czynności, poprzez 

przetwarzanie informacji (danych). 



 

Ochrona prywatności Ochrona prywatności oznacza zabezpieczenie przed 

nieuprawnionym lub szkodliwym naruszeniem prywatności 

danej osoby. Ochrona prywatności obejmuje prawo do 

prywatności i inne prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące 

danej osoby oraz jej cech osobowych lub sytuacji osobistej, 

które dają się powiązać z daną osobą lub członkami jej rodziny 

lub gospodarstwem domowym. 

Bezpieczeństwo 

informacji (danych) 
Bezpieczeństwo informacji oznacza środki administracyjne i 

techniczne zastosowane w celu zapewnienia dostępności, 

integralności i poufności danych. 

UTVA Komisja rządu ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 

VAHTI Rządowa Rada ds. Bezpieczeństwa Informacji 

YTS Strategia bezpieczeństwa ludności, Rozporządzenie Rządu z dn. 

16 grudnia 2010 r. 
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1. WSTĘP 

 
Poniższe informacje dodatkowe to część procesu wdrażania przez Finlandię swojej 

Strategii Cyberbezpieczeństwa. Głównym celem tego dokumentu jest umożliwienie 

lepszego zrozumienia cyberbezpieczeństwa przez podmioty funkcjonujące w 

cyberprzestrzeni, a przez to ułatwienie im dbania o swoje cyberbezpieczeństwo. 

Informacje dodatkowe rozwijają tematy poruszone w Strategii i dokładniej omawiają 

krajową koncepcję cyberbezpieczeństwa, cyberprzestrzeni i scenariusza cyberzagrożeń, 

które decydują o naszej gotowości. Dokument bardziej szczegółowo omawia środki 

wymagane w ramach założeń strategicznych oraz krajowe i międzynarodowe przepisy 

dotyczące cyberbezpieczeństwa. Zasady tworzenia planów działania przez różne 

jednostki administracyjne i inne podmioty przedstawiono na końcu dokumentu. 

 
 

2. CYBERPRZESTRZEŃ I CYBERZAGROŻENIA 

 
Na globalną cyberprzestrzeń składa się skomplikowana i wielowarstwowa sieć 

informatyczna obejmująca sieci teleinformatyczne zarządzane przez krajowe instytucje 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo, inne jednostki publiczne, środowisko biznesowe, 

systemy monitorowania i sterowania przemysłem i kluczową infrastrukturą. Coraz 

bardziej dynamicznie funkcjonująca globalna cyberprzestrzeń nieustannie zmniejsza 

dystans dzielący kraje, przedsiębiorstwa i obywateli. Rozwój w tym obszarze bez 

wątpienia przyczynił się do istotnej poprawy jakości życia, jednak pojawiły się także 

całkiem nowe zagrożenia. Usterki sprzętu i systemów informatycznych, awarie 

infrastruktury teleinformatycznej oraz poważne cyberataki wiążą się z bardzo 

niekorzystnymi skutkami dla usług publicznych oraz działalności gospodarczej i 

administracyjnej, a w konsekwencji dla funkcjonowania całego społeczeństwa. 

Cyberataki mogą istotnie zakłócać, a nawet paraliżować, fragmenty kluczowej 

infrastruktury i kluczowe dla społeczeństwa funkcje. Kraj lub przedsiębiorstwo mogą 

być zmuszone iść na ustępstwa polityczne, wojskowe czy finansowe. Światowe 

mocarstwa traktują cyberataki na równi z działaniami zbrojnymi, na które można 

reagować przy użyciu wszystkich dostępnych środków. 

 

Dotychczas działania tego rodzaju były interpretowane jako tzw. „łagodne 

działania”, przez co próg korzystania z nich jest niższy niż dla tradycyjnych działań 

zbrojnych. Rosnący cyberaktywizm, cyberprzestępczość i cyberszpiegostwo wskazują 

na wzrost aktywności państw i podmiotów niepaństwowych. W związku z tym, 

istnienie cyberprzestrzeni zmieniło tradycyjny rozkład sił, umożliwiając nawet 

niewielkim krajom i podmiotom niepaństwowym przeprowadzanie skutecznych 

działań. W cyberprzestrzeni nie liczy się już tak bardzo rozmiar czy waga, a wiedza i 

umiejętności. 



 

Opisywany wcześniej rozwój cyberprzestrzeni nie pozostał bez wpływu na 

Finlandię. Jest ona jednym z najlepiej rozwiniętych społeczeństw informacyjnych, a jej 

prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest od różnego rodzaju sieci i usług 

elektronicznych. Finlandia bywała już celem cyberataków o charakterze 

cyberaktywizmu, cyberprzestępczości i cyberszpiegostwa. Międzynarodowe działania 

w cyberprzestrzeni skutkują zwiększeniem możliwości występowania nowych 

zagrożeń. 



 

 Organy administracji publicznej i środowisko biznesowe są nieustannie celem ataków 

ze strony crackerów (osób zajmujących się łamaniem zabezpieczeń komputerowych) i 

hakerów wykorzystujących słabe punkty systemu. Fakt, że cele ataków są starannie 

dobierane i analizowane pokazuje tylko jak profesjonalnie przygotowywane są ataki. 

Coraz częściej wykorzystywane są także skomplikowane techniki i złośliwe 

oprogramowanie. 

Wykorzystując słabe punkty systemu, atakujący są w stanie działać z dowolnego 

miejsca na Ziemi dzięki otwartości cyberprzestrzeni. Do słabych punktów można 

zaliczyć czynnik ludzki, procesy organizacyjne oraz zastosowane technologie 

teleinformatyczne. Obrona przed skomplikowanym złośliwym oprogramowaniem oraz 

zidentyfikowanie i namierzenie sprawców to niezwykle trudne zadania. Rosnąca 

popularność stosowania technologii informatycznych w produkcji przemysłowej i 

systemach sterowania spowodowała powstanie nowych wrażliwych punktów i 

potencjalnych celów cyberataków. 

Gdy w roku 2010 odkryty został robak komputerowy Stuxnet, cyberbezpieczeństwo 

wkroczyło w nową epokę.                           Był on wykorzystywany do przeprowadzania 

ataków na irańskie elektrownie atomowe –  Stuxnet uszkodził irańskie wirówki do 

wzbogacania uranu, na lata wstrzymując prace nad jego wzbogacaniem. Do napisania 

kodu Stuxneta potrzebne były specjalistyczne umiejętności i znaczne zasoby. 

Opisywane szkodliwe oprogramowanie udowodniło, że narzędzia komputerowe mogą 

także powodować fizyczne uszkodzenia w sprzęcie i systemach elektronicznych. W 

obecnej erze, przemysłowe sterowniki PLC oraz kontrolery sterujące automatyzacją są 

coraz częściej pierwszymi celami cyberataków, kiedy tak naprawdę głównym celem jest 

zakłócenie działania kluczowych dla społeczeństwa funkcji. 

Scenariusz cyberzagrożeń stanowi opis zakłóceń powodowanych przez 

cyberzagrożenia wraz z ich mechanizmem, źródłem, celem i wpływem na cel. 

Zagrożenia mogą pośrednio lub bezpośrednio wpływać na kluczowe dla społeczeństwa 

funkcje, kluczową infrastrukturę i/lub obywateli w kraju lub poza jego granicami. 

 

Cyberzagrożenia uwzględnione w scenariuszu cyberzagrożeń: 

• Cyberaktywizm (cyberwandalizm, haktywizm) 

• Cyberprzestępczość 

• Cyberszpiegostwo 

• Cyberterroryzm 

• Cyberdziałania: wywieranie nacisku, konflikt o niskiej intensywności (LIC), wojna 

cybernetyczna 



 

 
 

RYC. 1 Fiński scenariusz cyberzagrożeń 
 
 

RYC. 1 Fiński scenariusz cyberzagrożeń 

THREATS IN THE GLOBAL CYBER DOMAIN ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI 

SOCIETY SPOŁECZEŃSTWO 

CYBER ESPIONAGE CYBERSZPIEGOSTWO 

CYBER TERRORISM CYBERTERRORYZM 

CYBER CRIME CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ 

CYBER OPERATIONS: 

Pressure, low intensity conflict or cyber operations 

in support of warfare 

CYBERDZIAŁANIA: 

Wywieranie nacisku, konflikt o niskiej intensywności 

(LIC), cyberdziałania w ramach wojny 

cybernetycznej 

CYBER ACTIVISM CYBERAKTYWIZM 

CYBER RISKS AGAINST AN INDIVIDUAL CYBERRYZYKA NA KTÓRE NARAŻONE SĄ 

OSOBY PRYWATNE 

SECURING THE FUNCTIONS VITAL TO SOCIETY ZABEZPIECZANIE FUNKCJI O KLUCZOWYM 

DLA SPOŁECZEŃSTWA ZNACZENIU 

 

 

Zagrożenia dla działania kluczowych dla społeczeństwa funkcji i kluczowej 

infrastruktury mogą występować niezależnie, jednocześnie lub sekwencyjnie. Szybkość i 

czas trwania ich eskalacji bywają co prawda różne, jednak zwykle ich wpływ jest 

widoczny dość szybko. Z uwagi na specyfikę cyberprzestrzeni trudno jest przewidzieć 

przyczyny występowania zagrożeń, podmioty za nie odpowiedzialne, konkretne cele, 

założenia i zakres, czy konsekwencje. Z cyberzagrożeniami wiążą się także innego 

rodzaju ryzyka. Ataki terrorystyczne powodujące fizyczne zniszczenia także mogą 

obejmować różnego typu działania w cyberprzestrzeni. 

 

3. ZASADY ZARZĄDZANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I 

REAGOWANIA NA ZAKŁÓCENIA 



 

 
3.1 Podstawowe zasady zarządzania cyberbezpieczeństwem 

 

Rada ministrów reprezentuje najwyższy szczebel zarządzania cyberbezpieczeństwem. 

Na ich czele stoi premier, który odpowiada za przygotowania i koordynację działań 

wchodzących w zakres kompetencji rządu. Wstępne ustalenia i działania koordynacyjne 

prowadzone są w ramach ministerialnych zespołów roboczych działających pod 

przewodnictwem premiera i, w razie potrzeby, wieczornych negocjacji i posiedzeń 

rządu. Rząd odpowiada za przywództwo polityczne i wskazówki strategiczne w 

zakresie cyberbezpieczeństwa oraz podejmowanie decyzji dotyczących obowiązujących 

wymogów i środków przeznaczanych na te cele. 

Zgodnie z podstawowymi zasadami Strategii bezpieczeństwa ludności, właściwe 

instytucje odpowiadają za postępowanie w przypadku zakłóceń i powiązane 

planowanie na wypadek sytuacji kryzysowej. Poszczególne ministerstwa zajmują się 

procesem ustawodawczym w ramach swoich obszarów administracyjnych, kierują 

działaniami w ramach swoich jednostek, a w razie potrzeby także uczestniczą we 

współpracy międzysektorowej. 



 

 W ramach Strategii Cyberbezpieczeństwa nie są zmieniane zadania określone w 

Strategii bezpieczeństwa ludności, zgodnie z którą Ministerstwo Transportu i 

Komunikacji odpowiada za zabezpieczenie funkcjonowania elektronicznych systemów 

telekomunikacyjnych, a Ministerstwo Finansów za zabezpieczenie funkcjonowania 

systemów informatycznych i bezpieczeństwo informacyjne administracji krajowej oraz 

systemów usług stosowanych przez władze centralne. 

Przyszła Komisja ds. bezpieczeństwa będzie koordynować gotowość w zakresie 

cyberbezpieczeństwa, monitorować realizację Strategii Cyberbezpieczeństwa i 

opracowywać zalecenia dotyczące kierunków jej dalszego rozwoju. Komisja ds. 

bezpieczeństwa będzie ściśle współpracować z innymi organami zajmującymi się w 

ramach swoich zadań koordynacją kwestii dotyczących cyberbezpieczeństwa. Przyszłe 

Centrum Cyberbezpieczeństwa w ramach swoich zadań będzie udzielać wsparcia i 

pomocy podmiotom działającym w obszarze cyberbezpieczeństwa. Rządowa Rada ds. 

Bezpieczeństwa Informacji (VAHTI) wspiera radę ministrów i Ministerstwo Finansów w 

zakresie podejmowania decyzji dotyczących bezpieczeństwa danych administracyjnych. 

VAHTI obsługuje i koordynuje wszystkie istotne kwestie dotyczące bezpieczeństwa 

danych i cyberbezpieczeństwa, które wchodzą w zakres kompetencji władz centralnych. 

Skuteczność postępowania z zakłóceniami będzie mierzona przy pomocy 

efektywności działań zapobiegawczych.  Procedury dotyczące cyberbezpieczeństwa 

stosowane w warunkach normalnych będą decydować o wyniku niebezpiecznych 

wydarzeń w cyberprzestrzeni w warunkach kryzysowych. Wszystkie jednostki 

administracyjne oraz instytucje i przedsiębiorstwa o kluczowym znaczeniu dla 

bezpieczeństwa dostaw są zobowiązane opracować w odniesieniu do cyberzagrożeń 

plany działania w sytuacjach kryzysowych. Przedsiębiorstwa są zobowiązane 

uwzględniać gotowość na cyberzagrożenia w ramach swoich planów zarządzania 

ciągłością prowadzonej działalności. 
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Political steering 

The Cabinet Committee on Foreign and Security 

Policy: guidelines for the cyber strategy, resources of 

cyber security and operational preconditions 

Działania polityczne 

Komisja rządu ds. polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa: wytyczne dotyczące strategii, 

zasobów cyberbezpieczeństwa i warunków 

funkcjonowania  

Coordination 

Security Committee: coordinates cyber security 

related contingency planning, follows and 

coordinates the implementation and development of 

the strategy 

Koordynacja 

Komisja ds. Bezpieczeństwa: koordynuje tworzenie 

planów kryzysowych dotyczących 

cyberbezpieczeństwa, monitoruje i koordynuje 

opracowywanie i wdrażanie strategii 

Levels of action 

Administrative branches: contingency planning and 

own cyber security tasks 

Cyber security centre: cyber situation picture, 

assistance to competent authorities, providing 

information and guidance 

Businesses: cyber security and actions as defined in 

service agreements 

Zaangażowane podmioty 

Jednostki administracyjne: opracowywanie planów 

kryzysowych i własnych zadań z zakresu 

cyberbezpieczeństwa 

Centrum cyberbezpieczeństwa: obraz sytuacyjny, 

wsparcie właściwych instytucji, dostarczanie 

informacji i doradztwo 

Przedsiębiorstwa: działania i środki 

cyberbezpieczeństwa określone w umowach o 

świadczenie usług 



 

Zapobieganie cyberzagrożeniom wymaga odpowiedniego planowania i 

prognozowania. W związku z tym, środowisku, w jakim przyszło nam funkcjonować 

potrzebna jest specjalistyczna wiedza oraz umiejętność szybkiego, odpowiedniego i 

spójnego reagowania wszystkich stron, czyli innymi słowy sprawność strategiczna. 

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem uwzględnia wszystkie trzy elementy sprawności 

strategicznej: wrażliwość strategiczną, zbiorowe zaangażowanie i płynność zasobów. 

Wrażliwość strategiczna wiąże się ze zdolnością do szybkiego opracowania obrazu 

sytuacji i zapewnienia świadomości sytuacyjnej. Zaangażowanie władz wymaga 

zintegrowania świadomości sytuacyjnej, koordynacji i harmonizacji zarządzania oraz 

optymalizacji wspólnych korzyści. Elastyczne wykorzystanie zasobów wiąże się z właściwą 

wiedzą na temat cyberprzestrzeni i możliwością szybkiego podjęcia środków 

zaradczych i przeznaczenia odpowiednich środków finansowych. Należy zlikwidować 

rozwiązania wprowadzające częściową optymalizację i brak elastyczności związane z 

silosowym podejściem do zarządzania. 

Wniosek jest taki, że szybkość, z jaką zachodzą zmiany w cyberprzestrzeni, oraz jej 

złożoność (RYC. 3), wymaga przyjęcia nowego podejścia do współpracy, opartego o 

ścisłą koordynację i wspólne zasady. Prowadzone działania muszą być w stanie łączyć 

w sobie korzyści wynikające z centralizacji i decentralizacji, tj. ścisłą koordynację i 

szybkie reagowanie możliwe dzięki odpowiedzialność na szczeblu lokalnym. 

Finlandia zasadniczo ma bardzo duże szanse stać się światowym liderem w zakresie 

cyberbezpieczeństwa i innowacyjnego podejścia, jakie się z nim wiąże. Niewątpliwie, 

naszymi zaletami są wysokie kompetencje, tradycje współpracy międzysektorowej i 

publiczno-prywatnej oraz dobrze określone procesy i podział obowiązków wśród 

poszczególnych podmiotów (zob. Strategia bezpieczeństwa ludności). 
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RYC. 3 Sprawność strategiczna 

Planning 

LITTLE PRESSURE TO CHANGE 

Planowanie 

MAŁA PRESJA W KIERUNKU ZMIAN 

Anticipation 

PRESSURE TO CHANGE: COOPERATION 

Uprzedzanie 

PRESJA W KIERUNKU ZMIAN: WSPÓŁPRACA 

Strategic agility 

UNFORESEEN CHANGES, TRUST, COMMON 

RESOURCES 

Sprawność strategiczna 

NIEPRZEWIDZIANE ZMIANY, ZAUFANIE, 

WSPÓLNE ZASOBY 

Time Czas 

Speed and complexity of change Złożoność i szybkość zachodzenia zmian 



 

3.2 Zarządzanie zakłóceniami zagrażającymi społeczeństwu 
 

Wraz z coraz większą podatnością społeczeństwa na zagrożenia, konieczna staje się 

możliwość niezwłocznego reagowania na nagłe zakłócenia w cyberprzestrzeni, tj. 

cyberincydenty. Tego typu wydarzenia mają zwykle szeroko zakrojone konsenwekcje. 

Konieczne jest zatem zapewnienie w razie potrzeby jak najszerszego wsparcia 

międzysektorowego dla właściwych instytucji. Jednocześnie, niezależnie od 

występujących zakłóceń, niezbędne jest zapewnienie możliwości odpowiedniego 

funkcjonowania społeczeństwa. 

Postępowanie w przypadku cyberincydentów opierać się będzie na obowiązujących 

przepisach i podziale obowiązków. W warunkach kryzysowych stosowane będą te same 

zasady postępowania, co w warunkach normalnych. Podział obowiązków wśród 

przedstawicieli władz i sposób funkcjonowania organów nadzorujących współpracę 

pozostanie taki sam, jak w warunkach normalnych. Podejmowane działania będą miały 

charakter proaktywny, a niezbędne zasoby będą niezwłocznie udostępniane w sieci. 

Działaniami będą kierować odpowiednie instytucje wspierane przez organy ds. 

współpracy międzysektorowej. Wspomniane instytucje będą także odpowiadać za 

komunikację. Pozostałe instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje będą angażowane w 

prowadzone działania zależnie od potrzeb. Wraz z działaniami operacyjnymi służącymi 

opanowaniu sytuacji, konieczne jest zapewnienie przepływu informacji i odpowiednie 

informowanie najwyższych władz krajowych. 

Organizacja i realizacja postępowania z zakłóceniami będzie odbywać się zgodnie z 

Strategią bezpieczeństwa ludności. Według postanowień strategii stosowna instytucja 

wszczyna działania niezbędne do opanowania zakłócenia, informuje pozostałe właściwe 

instytucje i podmioty oraz angażuje inne jednostki niezbędne do opanowania sytuacji. 

Zarządzanie incydentami w cyberprzestrzeni obejmuje cztery elementy: planowanie na 

wypadek sytuacji kryzysowej, tworzenie obrazu sytuacji, podejmowanie działań 

zaradczych i przywracanie normalnego funkcjonowania. 



 

4. ZABEZPIECZANIE FUNKCJI O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA 

SPOŁECZEŃSTWA PRZED CYBERZAGROŻENIAMI 

 
4.1 Świadomość sytuacyjna w obszarze cyberprzestrzeni i 

utworzenie Centrum Cyberbezpieczeństwa 

 
Poprawa pełnej świadomości sytuacyjnej w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród 

kluczowych podmiotów zaangażowanych w zabezpieczanie kluczowych dla 

społeczeństwa funkcji. Utworzenie Centrum Cyberbezpieczeństwa wspieranego przez 

sieć współpracujących podmiotów. 

 
Podejmowanie decyzji przez władze i instytucje krajowe wymaga odpowiedniej 

świadomości sytuacyjnej. Poszczególne podmioty muszą dysponować rzetelnym i 

aktualnym obrazem sytuacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do 

kluczowych dla społeczeństwa funkcji i zakłóceń w ich działaniu. Aktualny obraz 

sytuacji w zakresie cyberbezpieczeństwa nie tylko obejmuje informacje dotyczące 

kontroli i monitoringu technicznego, ale także analizę uwzględniającą obserwacje, 

wywiad, inne zgromadzone informacje i dotychczas wyciągnięte wnioski. 

Utworzone zostanie krajowe Centrum Cyberbezpieczeństwa umożliwiające 

władzom, środowisku biznesowemu i innym podmiotom zapewnienie i rozwój 

cyberbezpieczeństwa. Rozwiązania i usługi realizowane przez centrum będą 

prowadzone w ramach planu działania opartego o zintegrowaną strategię 

cyberbezpieczeństwa. Głównym zadaniem centrum będzie tworzenie, aktualizowanie i 

udostępnianie obrazu sytuacyjnego w ścisłej współpracy z powiązaną siecią wsparcia. 

Centrum Cyberbezpieczeństwa zostanie utworzone przez połączenie funkcji obecnego 

CeRT-FI i planowanego GOV-CERT oraz przeznaczenie na jej działanie dodatkowych 

potrzebnych środków. Centrum będzie wspierane przez sprawną sieć obejmującą 

wszystkie stosowne instytucje, przedsiębiorstwa i inne odrębnie wyznaczone podmioty, 

w których gestii leżeć będzie zapewnienie gotowości na naruszenia 

cyberbezpieczeństwa i reagowanie na takie sytuacje. 

Równolegle do utworzenia Centrum Cyberbezpieczeństwa realizowane będą inne 

inwestycje służące usprawnieniu i udoskonaleniu rozwiązań dotyczących obrazu 

sytuacyjnego. Uchwała rządu w sprawie poprawy bezpieczeństwa informacji wśród 

władz centralnych określa wytyczne dotyczące zapewniania ciągłego bezpieczeństwa 

teleinformatycznego na szczeblu centralnym. Planowanie i realizacja tego zadania 

zostaną skoordynowane z działaniami Centrum Cyberbezpieczeństwa. W odniesieniu 

do tworzenia obrazu sytuacyjnego, uwzględniane będą wspólne przedsięwzięcia 

teleinformatyczne władz centralnych, jak np. sieć bezpieczeństwa (TUVE). 



 

Zadania Centrum Cyberbezpieczeństwa: 

1. Tworzenie i udostępnianie obrazu sytuacji w zakresie cyberbezpieczeństwa 

2. Przeprowadzanie i aktualizacja analiza ryzyka odnośnie 

cyberbezpieczeństwa we współpracy z różnymi jednostkami 

administracyjnymi i podmiotami 

3. Wspieranie stosownych instytucji i podmiotów z sektora prywatnego w 

działaniach dotyczących postępowania z powszechnie występującymi 

cyberincydentami 

4. Zacieśnianie współpracy i pomoc w budowaniu specjalistycznej wiedzy. 

 
Najważniejszym zadaniem Centrum Cyberbezpieczeństwa jest tworzenie, 

aktualizowanie i udostępnianie stronom zainteresowanym obrazu sytuacji w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. Do opracowania obrazu sytuacyjnego potrzebna jest zdolność 

zebrania i analizy odpowiednich informacji oraz spełnienie wymogów informacyjnych 

różnych podmiotów. Zintegrowany obraz sytuacji przygotowany przez Centrum 

Cyberbezpieczeństwa i powiązaną sieć wsparcia obejmuje opis techniczny sytuacji oraz 

ocenę wszystkich skutków naruszeń cyberbezpieczeństwa dla kluczowych dla 

społeczeństwa funkcji. Centrum Cyberbezpieczeństwa i poszczególne podmioty określą 

swoje wymogi informacyjne. =Informacje dotyczące słabych punktów przekazywane 

będą administratorom sieci w sposób bardziej zautomatyzowany, natomiast obraz 

sytuacyjny dla władz i organów decyzyjnych będzie opracowywany bardziej w 

kierunku analizy konsekwencji wpływu na kluczowe dla społeczeństwa funkcje. 

Działania z zakresu ograniczania szkód spowodowanych przez cyberincydenty leżą 

w gestii władz i przedsiębiorstw, których dane zakłócenie dotyczy. Centrum 

Cyberbezpieczeństwa może wspierać instytucję główną w opanowywaniu 

cyberincydentów na szeroką skalę, które jednocześnie oddziałują na wiele instytucji i 

przedsiębiorstw. W oparciu o zintegrowany obraz sytuacji w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa, Centrum Cyberbezpieczeństwa dokonuje ogólnej oceny sytuacji 

w zakresie cyberbezpieczeństwa. Celem takiej analizy jest wsparcie jednostek 

administracyjnych w zapewnieniu gotowości i opracowaniu planów na wypadek 

sytuacji kryzysowej. 

Centrum Cyberbezpieczeństwa monitoruje i analizuje cyberzagrożenia oraz wraz ze 

swoimi międzynarodowymi partnerami opracowuje prognozy ich skutków dla 

Finlandii. W oparciu o prowadzone działania monitorujące, scenariusze zagrożeń 

określone w Strategii bezpieczeństwa ludności, scenariusz cyberzagrożeń i bieżące 

krajowe informacje wywiadowcze, Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzega 

przedsiębiorstwa i instytucje o istotnym znaczeniu dla kluczowych dla społeczeństwa 

funkcji o cyberzagrożeniach grożących Finlandii oraz o podwyższonym poziomie 

cyberzagrożeń, a na ich wniosek udziela im pomocy w przygotowywaniu planów na 

wypadek sytuacji kryzysowej. 

Rządowe Centrum Sytuacyjne (GOVSITCEN) opracowuje obraz sytuacji dla 



 

najwyższych władz krajowych. Bliska współpraca pomiędzy GOVSITCEN i Centrum 

Cyberbezpieczeństwa usprawnia międzysektorowe czynności w zakresie 

monitorowania i analiz, na których bazuje zintegrowany obraz sytuacyjny. 

Zintegrowana świadomość sytuacyjna umożliwia podjęcie w odpowiedzi na zagrożenia 

odpowiednich działań politycznych i czynności operacyjnych. 



 

Ministerstwo Transportu i Komunikacji odpowiada za wykonywanie wytycznych 

Centrum Cyberbezpieczeństwa. W celu zagwarantowania realizacji wytycznych, 

utworzona zostanie odrębna grupa robocza zajmująca się cyberbezpieczeństwem. 

Wśród członków grupy znajdować się będą wszyscy usługodawcy, użytkownicy i 

facylitatorzy Centrum Cyberbezpieczeństwa. Członkami grupy roboczej muszą być 

specjaliści w poszczególnych dziedzinach, posiadający szeroką wiedzę dotyczącą 

gotowości swojej organizacji i całego kraju oraz wymogów danej sytuacji pod kątem 

cyberbezpieczeństwa. 

 
4.2 Zapewnienie warunków niezbędnych dla funkcjonowania środowiska 

biznesowego; bezpieczeństwo dostaw 

 
Utrzymanie i udoskonalenie zdolności przedsiębiorstw istotnych dla zapewnienia 

kluczowych dla społeczeństwa funkcji dotyczących wykrywania i odpierania 

zagrożeń i zakłóceń negatywnie wpływających na którekolwiek funkcje kluczowe 

oraz ich zdolności regeneracyjnych w ramach zapewniania ciągłości funkcjonowania 

przedsiębiorstw. 

 
Celem jest zagwarantowanie – także w czasie trwania cyberincydentów – ciągłości 

funkcjonowania przedsiębiorstw o kluczowym dla społeczeństwa znaczeniu. Plany 

dotyczące zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw będą wspierane w 

przypadku, gdy może to mieć wpływ na kluczowe funkcje i tworzenie bezpiecznej 

cyberprzestrzeni. Organizacja bezpieczeństwa dostaw odgrywa istotną rolę w 

zapewnianiu warunków odpowiednich dla funkcjonowania środowiska biznesowego. 

Plany na wypadek sytuacji awaryjnej pozwolą zapewnić funkcjonowanie infrastruktury 

kluczowej dla normalnego funkcjonowania społeczeństwa oraz ciągłość zdolności 

produkcyjnych w kluczowych obszarach niezależnie od sytuacji. 

Istotne z punktu widzenia społeczeństwa procesy produkcyjne są w coraz większym 

stopniu zautomatyzowane. Tworzenie systemów automatyki to proces długotrwały i 

powiązany z dynamicznie zmieniającymi się rozwiązaniami informatycznymi. W 

odniesieniu do zapewniania ciągłości funkcjonowania kluczowej infrastruktury, 

konieczne jest także uwzględnienie rozwiązań dotyczących ochrony danych w 

systemach automatyki. Powiązania sprzętu ze światem fizycznym i sieciami muszą być 

zaprojektowane w taki sposób, aby działaniu fabryk lub zakładów nie mógł zagrozić 

prosty cyberatak. W kwestii kluczowych dla społeczeństwa funkcji konieczne jest 

ograniczenie newralgicznych punktów systemów automatyki, jak np. automatyzacja 

budynków, zdalne sterowanie czy zdalny odczyt. 

Większość elementów współczesnej kluczowej infrastruktury, w tym usługowej, 

znajduje się posiadaniu sektora prywatnego i w nim powstaje. Działaniami, jakie 

przedsiębiorstwa powinny podjąć w ramach zapewniania ciągłości funkcjonowania w 

sytuacji cyberzagrożenia jest samodoskonalenie pozwalające zwiększyć pewność 



 

dostaw oferowanych produktów. 

Organizacja bezpieczeństwa dostaw to sieć służąca zapewnieniu i doskonaleniu 

bezpieczeństwa dostaw w Finlandii w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Bezpieczeństwo dostaw bazuje na sprawnie funkcjonującym rynku i konkurencyjnej 

gospodarce. Podstawowe funkcje gospodarcze i technologiczne społeczeństwa są 

przygotowywane, aby mogły zostać zachowane dzięki zastosowaniu różnego rodzaju 

środków służących zapewnianiu bezpieczeństwa dostaw, które wspierają niezależne 

przedsiębiorstwa podczas różnych zakłóceń i okoliczności kryzysowych. 

Działania służące zapewnianiu ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw o istotnym 

znaczeniu dla bezpieczeństwa dostaw w Finlandii zostaną omówione i zrealizowane w 

ramach postanowienia rządu dotyczącego zapewniania bezpieczeństwa dostaw oraz 

jego wdrażania. Pojedyncza organizacja standardowo przygotowuje się na 

cyberzagrożenia przy pomocy tradycyjnych środków, metod i struktur bezpieczeństwa 

informacyjnego. Przedsiębiorstwa powinny być lepiej przygotowane do oceny zagrożeń 

i konsekwencji cyberataków oraz wymaganych działań. Poprawiona zostanie zdolność 

przeprowadzania analiz i oceny różnego rodzaju łańcuchów funkcjonalnych i sieci oraz 

wzrośnie świadomość działań sieciowych i bezpieczeństwo dostaw. Obrona 

cyberprzestrzeni wymaga od podmiotów stosowania takich samych lub 

kompatybilnych praktyk zabezpieczających. Bezpieczeństwo organizacji dostaw 

zapewnia kluczowym przedsiębiorstwom narzędzia ułatwiające im realizację oceny 

zagrożeń i opracowywanie planów dotyczących zapewnienia ciągłości funkcjonowania. 

Dzięki dobrej sytuacji w zakresie cyberbezpieczeństwa Finlandia może także być 

lukratywnym rynkiem inwestycyjnym. Za tworzenie bezpiecznego i sprawnego 

środowiska biznesowego odpowiada co prawda sektor publiczny, ale to w gestii sektora 

prywatnego leży opracowanie odpowiednich modeli biznesowych, produktów i usług. 

Celem jest utworzenie cenionego na arenie międzynarodowej klastra bezpieczeństwa. 

Bliskie kontakty międzynarodowe są gwarancją utworzenia solidnego zaplecza 

merytorycznego i umożliwiają powstanie międzynarodowej sieci współpracy 

biznesowej. 

Różnego rodzaju krajowe projekty rozwojowe prowadzone m.in. przez Tekes (fińska 

agencja finansowania technologii i innowacji) lub Tivit (strategiczne centrum ds. nauki, 

technologii i innowacji w dziedzinie telekomunikacji) muszą wykonać zdecydowany 

zwrot w kierunku nowych przedsiębiorstw i badań na rzecz obrony cyberprzestrzeni. 

Na przykład, jednym z obszarów działania laboratorium Cloud Software 

(oprogramowanie działające w chmurze obliczeniowej), które rozpoczęło działalność w 

roku 2013, musi się stać rozwój nowych usług dotyczących obrony cyberprzestrzeni. 

Bezpieczeństwo biznesowe realizowane jest poprzez przeciwdziałanie nielegalnemu 

wywiadowi gospodarczemu i cyberszpiegostwu oraz poprzez obniżenie ryzyka w 

zakresie kapitału intelektualnego. W ramach wsparcia dla krajowego sektora 

bezpieczeństwa informacyjnego, władze centralne zwiększą inwestycje w B+R i 

edukację oraz zintensyfikują działania nad wewnętrznym rozwojem swoich jednostek 



 

administracyjnych. Krajowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Komunikacji stanie się cenionym 

autorytetem w dziedzinie międzynarodowej certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa 

informacyjnego. 



 

4.3 Zapobieganie cyberprzestępstwom 
 

Upewnienie się, że policja dysponuje wystarczającymi środkami do 

zapobiegania cyberprzestępstwom, ich ujawniania i ścigania winnych. 

 
Policja musi być w stanie zidentyfikować i zapobiegać działaniom dotyczącym 

planowania, finansowania lub kierowania internetowymi przestępstwami 

terrorystycznymi lub innymi, które zagrażają społeczeństwu oraz mieć możliwość 

ścigania podejrzanych. 

Przestępstwa informatyczne stały się niezwykle istotnym obszarem przestępczości, a 

ich skutki obejmują zarówno państwa, osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Sieci 

informatyczne stanowią coraz bardziej intratne i – pod względem stosunku ryzyka do 

korzyści i strat – atrakcyjny cel przestępców, których działaniami kierują pobudki 

finansowe lub terrorystyczne. Tradycyjnie rozumiana przestępczość zorganizowana 

także wykorzystuje słabe punkty sieci i systemów teleinformatycznych. Cyberataki 

mogą być wykorzystywane, aby zagrozić kluczowej dla społeczeństwa infrastrukturze 

lub przeprowadzić ataki terrorystyczne. Oprócz terroryzmu, coraz popularniejsze w 

cyberprzestrzeni stają się działania kojarzone z tradycyjnie pojmowaną przestępczością, 

jak np. oszustwa, wykorzystywanie seksualne dzieci, czy szpiegostwo przemysłowe. 

Ogólnie rzecz ujmując, policja – jako organ właściwy do zapobiegania 

przestępstwom i ich ścigania oraz zgłaszania prokuraturze, współpracuje z innymi 

organami ścigania. Cyberprzestępczość nierzadko ma charakter transgraniczny, jej 

ściganie często wymaga współpracy międzynarodowych organów policji i 

sądownictwa. Współpraca sądownicza jest potrzebna m.in. do uzyskania dowodów lub 

ekstradycji podejrzanych. 

Konieczne jest zadbanie o to, aby policja dysponowała odpowiednimi 

uprawnieniami, kompetencjami i prawami do informacji, jeśli chodzi o ujawnianie 

cyberprzestępstw i zapobieganie im oraz identyfikację przestępców działających w 

cyberprzestrzeni, a także ściganie tego typu przestępstw. Jednocześnie należy zadbać, 

aby policja dysponowała wystarczającymi uprawnieniami, kompetencjami i prawami do 

informacji, jeśli chodzi o identyfikację i zapobieganie działaniom dotyczącym 

planowania, finansowania i kierowania internetowymi przestępstwami 

terrorystycznymi lub innymi, które zagrażają społeczeństwu, w tym związaną z nimi 

propagandą i przygotowywaniem gruntu pod działalność przestępczą, a także 

możliwościami ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa. Policja 

ustanowi kompetencje, możliwości i odpowiednie zdolności prawne do wymiany 

informacji i współpracy z innymi organami ścigania w zakresie zapobiegania, 

identyfikacji i ścigania przestępstw. W ramach zapobiegania przestępczości 

zorganizowanej, policja aktywnie zaangażuje się w zapobieganie cyberprzestępstwom. 

Policja opracuje i umocni krajowe techniki zapobiegania przestępstwom 

informatycznym, zacieśniając współpracę między poszczególnymi oddziałami policji, 



 

włączając ich oddziały szybkiego reagowania. 

Zgodnie z zarządzeniem Krajowej Rady Policji, za bieżące opracowywanie obrazu 

sytuacyjnego dotyczącego przestępczości międzynarodowej i zorganizowanej 

odpowiada Krajowe Biuro Śledcze. Wraz z miejscową policją, Krajowe Biuro Śledcze 

opracowuje także bieżący zintegrowany obraz sytuacyjny dotyczący przestępczości. W 

tworzeniu obrazu sytuacyjnego bierze udział wspólne centrum wywiadowczo-

dochodzeniowe, na które składają się policja, urząd celny i straż graniczna. Fińska 

Służba Wywiadowcza opracowuje obraz sytuacyjny w zakresie swojej działalności. 



 

Należy zadbać o to, aby policja dysponowała stosownymi odpowiednią ilością 

właściwie zmotywowanego personelu oraz możliwościami prowadzenia taktycznych 

dochodzeń policyjnych dotyczących wymagających spraw o przestępstwa 

informatyczne oraz przetwarzania i analizy dowodów cyfrowych w sposób pewny pod 

względem prawnym. Kompetencje organów władzy, prokuratury i sądownictwa 

zaangażowanych w zapobieganie i ściganie cyberprzestępczości są doskonalone 

poprzez opracowywanie odpowiednich systemów kształcenia w tym zakresie. 

 
4.4 System obrony cyberprzestrzeni 

 

Fińskie Siły Obronne zbudują kompleksowy system obrony cyberprzestrzeni 

w ramach swoich zadań statutowych. 

 
Na potencjał obronny w zakresie cyberprzestrzeni składają się działania wywiadowcze i 

wojenne w cyberprzestrzeni oraz możliwości ochrony. Celem jest odpowiednie 

dopasowanie tego potencjału, aby jak najlepiej wspierał działania Sił Obronnych 

ukierunkowane na ochronę integralności terytorialnej i obronę narodową. Obrona 

cyberprzestrzeni będzie realizowana jako zadanie obejmujące możliwości Sił 

Obronnych, innych instytucji oraz reszty społeczeństwa. 

Solidny potencjał uzyskuje się dzięki współpracy z innymi instytucjami, 

przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi. W normalnych warunkach, potencjał 

będzie doskonalony w drodze ścisłej współpracy, wymiany informacji i uczestnictwa we 

wspólnych projektach oraz krajowych i międzynarodowych grupach roboczych i 

ćwiczeniach. Opisywana strategia wyjściowa nie ulegnie zmianie w warunkach 

kryzysowych i podczas zakłóceń. Gotowość i procedury postępowania z zagrożeniami 

są wynikiem opracowania i utrzymywania różnego rodzaju technik obrony i 

kontrataku. Wprowadzone zostaną również odpowiednie mechanizmy pozwalające 

przywrócić normalne funkcjonowanie po cyberataku. 

Wojna cybernetyczna może stanowić instrument wywierania nacisków politycznych 

i gospodarczych, a w trakcie poważnego kryzysu może być wykorzystywana 

równolegle do tradycyjnych działań zbrojnych. Siły Obronne będą chronić własne sieci i 

systemy, a także tworzyć i utrzymywać mechanizmy prowadzenia cyberwywiadu i 

wojny cybernetycznej. Opracowanie wspomnianych mechanizmów będzie uzależnione 

od wymogów efektywności w tym zakresie i dostępnych zasobów. 

Pojawiające się cyberzagrożenia muszą być wcześnie rozpoznawane. Konieczne jest 

także zapewnienie możliwości bieżącego monitorowania zjawisk i wydarzeń w 

cyberprzestrzeni. Wymaga to stworzenia obrazu sytuacji w cyberprzestrzeni 

umożliwiającego wczesne ostrzeganie oraz podjęcie działań przygotowawczych i 

realizację odpowiednich działań. Siły Obronne wraz z przyszłym Centrum ds. 

cyberbezpieczeństwa będą wzajemnie współpracować przy tworzeniu obrazu sytuacji w 

cyberprzestrzeni. 



 

Siły wywiadowcze będą dostarczać informacji dotyczących sieci, w tym ich słabych 

punktów i podmiotów działających w cyberprzestrzeni oraz dokonywać oceny ich 

zdolności prowadzenia działań w sieci. Celem cyberwywiadu jest zapewnienie 

świadomości sytuacyjnej i informacji wywiadowczych potrzebnych do zapewnienia 

stosownej ochrony i prowadzenia wojny cybernetycznej. 

Krajowy potencjał w zakresie obrony cyberprzestrzeni będzie budowany w drodze 

współpracy z innymi instytucjami, środowiskiem biznesowym i naukowym oraz innymi 

podmiotami. Krajowe działania koordynacyjne, tworzenie zintegrowanego obrazu 

sytuacyjnego oraz zapewnianie środków niezbędnych do współpracy wymagają 

regularnej wymiany informacji między poszczególnymi podmiotami. 



 

 

Międzynarodowa współpraca w dziedzinie obrony cyberprzestrzeni zostanie 

dodatkowo zacieśniona między najważniejszymi podmiotami. Współpraca taka bazuje 

na umowach dwustronnych i współpracy wielostronnej. Celem współpracy 

międzynarodowej jest umożliwienie regularnej wymiany informacji między różnymi 

podmiotami, a w szczególności opracowanie krajowych mechanizmów i harmonizacja 

procedur. 

Siły Obronne zapewnią wsparcie wykonawcze dla pozostałych instytucji w 

odniesieniu do zakłóceń spowodowanych cyberincydentami. W razie potrzeby 

pozostałe instytucje będą wspierać Siły Obronne w realizacji działań służących obronie 

cyberprzestrzeni. Potencjał Sił Obronnych w zakresie wspierania pozostałych instytucji 

podczas cyberincydentów ulegnie poprawie. 

Możliwości i uprawnienia dotyczące mechanizmów prowadzenia wojny 

cybernetycznej wymagają dokładnej dodatkowej analizy. Analiza taka musi 

uwzględniać przydatność i stosowność istniejących przepisów międzynarodowych i 

krajowych oraz ewentualne wymogi dotyczące mechanizmów obrony cyberprzestrzeni. 

Siły Obronne otrzymają odpowiednie uprawnienia, kompetencje i prawa do 

informacji pozwalające na realizację zadań z zakresu obrony narodowej, wsparcia 

wykonawczego, obserwacji terytorialnej i postępowania w przypadku kryzysu. 

 
4.5 Współpraca międzynarodowa 

 

Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa  poprzez aktywne i sprawne 

uczestnictwo w działaniach organizacji międzynarodowych i grup współpracy o 

istotnym znaczeniu dla cyberbezpieczeństwa. 

 
Cele cyberbezpieczeństwa krajowego: zintegrowana świadomość sytuacyjna, skuteczne 

postępowanie z zakłóceniami i zapobieganie zagrożeniom, są realizowane na szczeblu 

krajowym poprzez aktywną współpracę poszczególnych podmiotów. Z uwagi na 

szeroki zakres cyberbezpieczeństwa, nieustannie rośnie znaczenie współpracy 

międzynarodowej. Celem współpracy międzynarodowej jest wymiana informacji i 

doświadczeń oraz analiza najlepszych praktyk pod kątem wzrostu poziomu 

cyberbezpieczeństwa krajowego. 

Współpraca międzynarodowa w zakresie cyberbezpieczeństwa odbywa się na kilku 

szczeblach i platformach: w ramach środowiska skandynawskiego, Rady Europejskiej, 

Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych, w tym m.in. NATO, OBWE, czy 

ONZ. Cyberzagrożenia to zagrożenia o charakterze transgranicznym, w związku z 

czym wymagają współpracy międzynarodowej na różnych forach międzynarodowych. 

Współpraca taka jest okazją do wymiany informacji i analizy najlepszych praktyk. 

Stanowi także punkt odniesienia dla rozwoju cyberbezpieczeństwa krajowego w ramach 

cyberbezpieczeństwa globalnego i pozwala poprawić interoperacyjność i 



 

kompatybilność środków wykorzystywanych do obrony cyberprzestrzeni. 

Współpraca realizowana jest między różnymi organizacjami oraz na szczeblu 

międzynarodowym. Jeśli chodzi o organizacje, najważniejszą rolę odgrywają tutaj UE i 

NATO. 



 

 Współpraca z nimi wiąże się głównie z wymianą informacji sytuacyjnych, współpracą 

nad tworzeniem odpowiednich mechanizmów oraz udziałem w szkoleniach i 

ćwiczeniach. 

Tradycyjna współpraca między krajami skandynawskimi także stanowi okazję do 

rozwoju cyberbezpieczeństwa. Bliższa współpraca w tym zakresie została uzgodniona 

podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych tych krajów w roku 2009. Zgodnie z 

zaleceniami specjalistycznej grupy roboczej, planuje się utworzenie sieci współpracy 

instytucji skandynawskich obejmującej powiązaną sieć zabezpieczoną. 

Sporządzona w roku 2001 konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości 

(Konwencja budapesztańska) położyła podwaliny pod działania wymierzone w 

zapobieganie wszelkiego rodzaju cyberprzestępczości. Unia Europejska również 

stanowi bardzo istotną platformę rozwoju fińskiego cyberbezpieczeństwa. UE obecnie 

zajmuje się planowaniem własnej strategii w tym zakresie. Obecnie wytyczne i 

dyrektywy unijne koncentrują się na zapobieganiu cyberprzestępczości, ochronie 

kluczowej infrastruktury informatycznej oraz pracach legislacyjnych dotyczących 

komunikacji elektronicznej oraz bezpieczeństwa i ochrony danych. 

Finlandia kontynuuje ścisłą współpracę z europejskimi organizacjami takimi jak 

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), europejski urząd 

policji Europol, Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), 

Europejskie Forum Państw Członkowskich (EFMS) – które stanowi międzyrządowe 

forum współpracy na rzecz ochrony kluczowej infrastruktury europejskiej, czy 

Europejskie Partnerstwo Publiczno-Prywatne na rzecz Odporności (EP3R), które 

zajmuje się stabilnością systemów teleinformatycznych. 

Wraz z rozwojem mechanizmów obrony cyberprzestrzeni, kontynuowana będzie 

współpraca ze Sztabem Wojskowym UE (EUMS), Europejską Agencją Obrony (EDA) i 

NATO. NATO kontynuuje współpracę z krajami partnerskimi w zakresie reagowania na 

nowe wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa, wspierania prowadzonych przez NATO 

działania i poprawiania świadomości sytuacyjnej. 

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) dąży do doskonalenia 

środków budowania zaufania w dziedzinie zapobiegania konfliktom cybernetycznym 

przez zwiększanie transparentności i stabilności oraz rozszerzanie współpracy. Celem 

tej współpracy, bazującej na opracowanej przez OBWE koncepcji kompleksowej 

ochrony, jest uzupełnianie działań innych organizacji międzynarodowych. 

W dokumentach końcowych sporządzonych w nawiązaniu do szczytu 

poświęconego społeczeństwu informacyjnemu (WSIS), kraje należące do ONZ 

zobowiązują się budować zaufanie i zwiększać bezpieczeństwo w zakresie korzystania z 

technologii teleinformatycznych. Finlandia bierze udział w debacie poświęconej 

cyberbezpieczeństwu, która jest prowadzona w organach ONZ oraz – zgodnie ze 

swoimi zobowiązaniami w ramach WSIS – wspiera zacieśnianie współpracy między 

wszystkimi podmiotami w odniesieniu do kwestii dotyczących bezpieczeństwa. 

Międzynarodowa Związek Telkomunikacyjny (ITU) także promuje ten cel w ramach 



 

swojej inicjatywy pod nazwą Globalna Agenda Cyberbezpieczeństwa. 

Prace prowadzone w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD) mają rozwijać i harmonizować strategie krajów członkowskich w różnych 

sektorach gospodarki lub społeczeństwa. Finlandia bierze udział w prowadzonych przy 

okrągłym stole obradach poświęconych bezpieczeństwu danych i ochronie prywatności. 

OECD to organizacja ekspercka wspierająca podejmowanie przez kraje członkowskie 

decyzji dotyczących polityki gospodarczej i społecznej. OECD opublikowała zalecenia 

dotyczące zasad bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych oraz przeprowadziła 

badania porównawcze dotyczące krajowych strategii obrony cyberprzestrzeni w krajach 

członkowskich. 



 

4.6 Wzrost jakości badań i kompetencji; ćwiczenia 
 

Wzrost wiedzy i świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród wszystkich podmiotów. 

 
W odniesieniu do znaczenia cyberbezpieczeństwa dla społeczeństwa, celem jest 

poprawa zrozumienia, kompetencji i umiejętności wśród instytucji, środowiska 

biznesowego i obywateli oraz zbudowanie solidnego krajowego klastra specjalistycznej 

wiedzy dotyczącej cyberprzestrzeni. Badania poświęcone cyberbezpieczeństwu będą 

realizowane w ramach krajowych badań na najwyższym poziomie, natomiast w 

istniejących już strukturach powstanie strategiczne centrum doskonałości w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. Celem ćwiczeń jest poprawienie wśród uczestników zdolności do 

określania słabych punktów ich działań i systemów oraz doskonalenie umiejętności i 

szkolenie personelu. Różne sektory systematycznie testują swoją gotowość pod kątem 

postępowania z zakłóceniami w działaniu kluczowych funkcji. 

Najbardziej opłacalnym sposobem poprawy krajowego cyberbezpieczeństwa jest 

doskonalenie kompetencji. Wzrost świadomości cyberryzyka wśród instytucji, 

środowiska biznesowego i obywateli pozwoli wszystkim lepiej realizować działania w 

dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Wyniki badań na najwyższym poziomie prowadzone 

w tym zakresie będą stanowić punkt wyjścia dla rozwijania kompetencji i systemów 

cyberbezpieczeństwa. 

Fiński system edukacji zostanie wykorzystany do zachowania i rozwoju takich 

kompetencji najwyższego szczebla, które będą mogły zostać wykorzystane do 

zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa kluczowych dla społeczeństwa funkcji w 

cyberprzestrzeni. Nauka podstawowych z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa 

umiejętności musi zostać uwzględniona na wszystkich szczeblach edukacji. Wymagania 

dotyczące nauki cyberbezpieczeństwa muszą zostać uwzględnione w programach szkół 

podstawowych, szkół średnich zawodowych i ogólnokształcących szkół oraz uczelni 

wyższych. 

Uczelnie wyższe będą rozwijać założenia badań podstawowych, badań stosowanych 

i innowacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, natomiast uniwersytety zajmujące się 

naukami stosowanymi będą udoskonalać kwestie dotyczące rozwoju produktów. 

Poziom badań dotyczących cyberbezpieczeństwa będzie podnoszony, a warunki badań 

będą gwarantowane, dzięki czemu badania podstawowe i stosowane będą mogły 

nieustannie być źródłem przełomowych innowacji i odkryć naukowych. Wspierany 

będzie rozwój umiejętności m.in. z zakresu kryptologii, dzięki czemu Finlandia będzie 

mogła zaopatrywać użytkowników krajowych i zagranicznych w tego typu produkty i 

usługi. 

Przy istniejącym ICT-SHOK (TIVIT)1 utworzone zostanie interdyscyplinarne, 

strategiczne centrum doskonałości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.1 Dzięki niemu 

 
1 Centrum Strategiczne Nauki, Technologii i Innowacji w dziedzinie ICT 



 

czołowe zespoły i firmy badawcze wykorzystujące wyniki badań będą mogły 

nawiązywać skuteczną wzajemną współpracę długoterminową. Centrum będzie 

realizować określoną wspólnie przez przedsiębiorstwa, uczelnie i ośrodki badawcze 

strategię badań interdyscyplinarnych i ukierunkowanych na praktyczne zastosowania. 

Wyniki tych działań zostaną wykorzystane przy wdrażaniu narodowej Strategii 

Cyberbezpieczeństwo i do rozwoju wysoce specjalistycznej wiedzy na arenie 

międzynarodowej.  Opisywane działania będą wpisywać się w tworzenie nowych i 

prężnie działających międzynarodowych przedsiębiorstw z sektora 

cyberbezpieczeństwa. 

 

 

1 Strategiczne centrum ds. nauki, technologii i innowacji w dziedzinie telekomunikacji 



 

Z punktu widzenia ustawicznego rozwoju biznesowego, niezwykle istotne jest 

zatrzymanie w Finlandii kompetencji najwyższego szczebla. Pozwoli nam to na lepiej 

wykorzystać możliwości oferowane przez cyberprzestrzeń. Sądząc po potrzebach 

środowiska biznesowego, w roku 2013 jedna do dwóch placówek edukacyjnych 

powinny być w stanie zatrzymać w tym sektorze przynajmniej 100 osób. Szkolenia 

przejściowe będą prowadzone na tym samym poziomie przez kilka kolejnych lat. 

Dodatkowe kursy poświęcone kwestiom cyberbezpieczeństwa/bezpieczeństwa 

informacyjnego zostaną jak najszybciej uruchomione przez uniwersytety i politechniki. 

Placówki edukacyjne, które oferują szkolenia w tym zakresie powiększą zasób punktów 

kształcenia w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego oraz stanowić będą 

dodatkowe źródła wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa. Jak najszybciej ustanowiona 

zostanie profesura w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a w perspektywie 

długoterminowej liczba takich profesorów zostanie zwiększona. 

Wnioski wyciągnięte z ćwiczeń dotyczących cyberbezpieczeństwa stanowić będą 

źródło konkretnych informacji w zakresie zabezpieczania kluczowych dla 

społeczeństwa funkcji, w tym wymaganej współpracy. Dodatkowo dostarczają one 

informacji na temat potrzeb rozwojowych podyktowanych strategicznymi zadaniami 

jednostek administracyjnych oraz ogólnej sytuacji w odniesieniu do gotowości 

społeczeństwa i możliwości radzenia sobie z kryzysem. Ćwiczenia pozwalają 

przetestować w praktyce podstawowe zasady i sposoby działania w ramach Strategii 

Cyberbezpieczeństwa oraz zweryfikować stopień jej realizacji. 

Gotowość na wystąpienie okoliczności kryzysowych i poważnych zakłóceń w 

normalnym funkcjonowaniu musi być ćwiczona regularnie. Umożliwia to analizę 

stopnia cyberbezpieczeństwa w Finlandii oraz ciągłe wprowadzanie udoskonaleń. 

Cyberzagrożenia charakteryzują się bardzo krótkimi cyklami zmian, przez co wszystkie 

ćwiczenia krajowe i zagraniczne muszą odbywać się często i być dobrze zorganizowane, 

aby skutecznie poprawiać cyberbezpieczeństwo krajowe. 

Efektywne ćwiczenia tego typu wymagają systematycznego podejścia i jasnego 

podziału władzy. Przygotowanie i realizacja krajowych ćwiczeń na dużą skalę będą 

koordynowane zgodnie z zasadami Strategii bezpieczeństwa ludności. Realizacja 

cyberbezpieczeństwa krajowego wiąże się z bliską współpracą sektora publicznego i 

prywatnego. Przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe o istotnym znaczeniu z 

punktu widzenia kluczowych dla społeczeństwa funkcji zostaną uwzględnione w 

ćwiczeniach, aby podnieść ogólną gotowość społeczeństwa. 

Gotowość sektora publicznego i prywatnego na cyberincydenty będzie trenowana w 

ramach ćwiczeń krajowych sprawdzających funkcjonowanie mechanizmów zarządzania 

i współpracy oraz gotowość wymaganą podczas cyberincydentów ujętych w 

scenariuszach zagrożeń opisanych w Strategii Cyberbezpieczeństwa. Tematyka ćwiczeń 

będzie uwzględniać aktualne wyzwania wynikające ze zmian zachodzących w 

cyberprzestrzeni. 

Uczestnictwo w międzynarodowych ćwiczeniach obejmujących wiele szczebli 



 

przyczynia się do rozwoju krajowego cyberbezpieczeństwa, wiedzy specjalistycznej, 

praktyk, budowania ponadnarodowej współpracy pomiędzy odpowiednimi 

instytucjami oraz tworzenia sieci ekspertów.   Już na etapie planowania, Finlandia musi 

starać się aktywnie wpływać na strukturę i przebieg ćwiczeń, aby przyczyniały się one 

do rozwoju kompetencji krajowych oraz umożliwiały sprawdzenie słabych i mocnych 

punktów cyberprzestrzeni krajowej. 



 

5. PRZEPISY DOTYCZĄCE CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

 
Zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji skutecznych 

działań dotyczących cyberbezpieczeństwa przy pomocy ustawodawstwa krajowego. 

 
Cyberbezpieczeństwo to zjawisko nowe z punktu widzenia prawa. Cyberzagrożenia 

mają charakter transgraniczny. Podmioty odpowiedzialne za cyberataki mogą się różnić 

i trudno je zidentyfikować. Techniki cyberataków mają wiele zastosowań, szybko się 

zmieniają i ewoluują. Cyberbezpieczeństwo dotyczy wszystkich warstw społecznych, 

jednostek administracyjnych i kluczowych dla społeczeństwa funkcji. Katalog praw 

podstawowych i praw człowieka obejmuje prawo do prywatności i poufności 

komunikacji. Pochodzenie i charakter cyberzagrożeń określa zbiór przepisów 

dotyczących danego cyberincydentu. 

 
5.1 Międzynarodowe i krajowe przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa 

 

W latach 90 XX wieku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) uznała 

wykorzystywanie technologii informacyjnych do celów przestępczych za przestępstwo 

transgraniczne. ONZ wydała szereg rozporządzeń służących walce z niewłaściwym 

wykorzystywaniem technologii informacyjnych oraz ochronie kluczowej infrastruktury 

informatycznej. Unia Europejska opracowała projekty konwencji, decyzji ramowych, 

dyrektyw, propozycji i komunikatów dotyczących przestępstw informatycznych i 

zapobiegania im, współpracy w dziedzinie ochrony przed atakami wymierzonymi w 

systemy informacyjne oraz ochrony infrastruktury kluczowej oraz teleinformatycznej. 

Nie istnieje jednolity traktat międzynarodowy, który obejmowałby wszystkie 

zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa i obowiązywał wszystkie kraje. W prawie 

międzynarodowym problematyka cyberincydentów podejmowana jest w sposób 

fragmentaryczny i z różnych punktów widzenia. Nie istnieje także konsensus w kwestii 

terminów takich jak cyberatak, obrona cyberprzestrzeni, czy cyberkonflikt. W ostatnich 

latach ta złożona tematyka jest przedmiotem zwiększonego zainteresowania prawnego 

na arenie międzynarodowej. Będzie ono prawdopodobnie skutkować nowymi 

interpretacjami prawnymi dotyczącymi oceny cyberincydentów na szczeblu krajowym 

lub w organizacjach międzynarodowych. Zapewne interpretacje te nie będą prawnie 

wiążące wobec poszczególnych państw, lecz będą wskazywać cele, które kraje 

członkowskie są gotowe przyjąć. 

Karta Narodów Zjednoczonych reguluje kwestie wykorzystania siły w relacjach 

międzynarodowych. Oprócz samoobrony w przypadku ataku zbrojnego czy 

uczestnictwa w działaniach wojskowych usankcjonowanych przez Radę 

Bezpieczeństwa ONZ, stosowanie siły jest zakazane. Obecnie środowisko 

międzynarodowe debatuje, czy w niektórych sytuacjach cyberataki mogą zostać 

zakwalifikowane jako atak zbrojny w rozumieniu Karty Narodów Zjednoczonych, 



 

uzasadniając odpowiedź zbrojną ze strony poszkodowanego kraju. Suwerenność to 

także odpowiedzialność. Państwa muszą dbać o to, aby ich terytorium nie było 

wykorzystywane podczas ataków na inne kraje. Muszą zatem starać się zapobiegać 

atakom na obiekty zagraniczne dokonywanym przez podmioty prywatne. W 

odniesieniu do działań w cyberprzestrzeni nie istnieją zasady podejmowania działań z 

użyciem siły (ang. rules of engagement). 



 

Ustawodawstwo krajowe nie zawiera jednolitych przepisów dotyczących 

cyberzagrożeń. Normy dotyczące działań w sieciach informatycznych są niepełne i 

reprezentują różne podejścia do cyberzagrożeń. Działania w cyberprzestrzeni co prawda 

z natury wykraczają poza granice jednostek administracyjnych, jednak na szczeblu 

krajowym jednostki administracyjne definiują zagrożenia z własnego punktu widzenia. 

Uprawnienia także najczęściej dotyczą konkretnych jednostek. W zależności od 

pochodzenia i zakresu, cyberzagrożenie może zostać uznane za odosobnione działanie o 

charakterze przestępczym, przestępstwo terrorystyczne na większą skalę lub problem 

wpływający na relacje państwowe i obronę wojskową. Utrudnia to uzyskanie orzeczeń i 

spójnej krajowej interpretacji prawnej sytuacji. 

Zgodnie z fińską konstytucją, władze publiczne zobowiązane są zagwarantować 

przestrzeganie podstawowych praw i wolności oraz praw człowieka. Prawa 

podstawowe muszą być także zagwarantowane w sieci. Wzrost cyberbezpieczeństwa 

może skutkować m.in. lepszą ochroną prywatności i majątku użytkowników sieci. 

Dobrze funkcjonujące sieci teleinformatyczne mogą również przyczynić się do promocji 

wolności słowa. Bardziej szczegółowe przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa znajdują 

się w Rozdziale 34 Kodeksu Karnego, Ustawie o obserwacji terytorialnej, Ustawie o 

gotowości, Ustawie o obronności kraju, Ustawie o Siłach Obronnych, Ustawie o rynku 

komunikacyjnym i Ustawie o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej. 

Wynikający z Ustawy o gotowości obowiązek władz dotyczący bycia 

przygotowanym na sprawną realizację swoich zadań niezależnie od sytuacji obejmuje 

także tworzenie mechanizmów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Najważniejszym 

wymogiem warunkującym powoływanie się na uprawnienia wynikające z Ustawy o 

gotowości oraz korzystanie z nich jest wystąpienie warunków kryzysowych 

przewidzianych prawem. Zgodnie z podanym w Ustawie uzasadnieniem, atak (według 

definicji warunków kryzysowych) porównywalny do ataku zbrojnego może także 

oznaczać atak realizowany w sposób inny niż za pomocą tradycyjnie rozumianej siły. 

Może to być na przykład atak wymierzony w systemy informatyczne. Atak może także 

być przeprowadzony przez podmioty inne niż państwowe, jeśli sposób jego organizacji i 

zakres jest porównywalny do ataków przeprowadzanych przez państwa. 

 
5.2 Ulepszanie przepisów 

 

W ramach swojej działalności zagranicznej, Finlandia popiera oraz uczestniczy w 

działaniach służących interpretacji prawa międzynarodowego pod kątem jego 

maksymalnej możliwej harmonizacji z doktrynami prawnymi poszczególnych krajów. 

Jednocześnie oznacza to, że nie wystarczy dopasować fińskiego ustawodawstwa pod 

kątem uwzględnienia cyberzagrożeń. Finlandia aktywnie uczestniczy we współpracy 

między różnymi podmiotami, ukierunkowanej na transparentną wymianę informacji, 

wspólny zbiór przepisów i podział obowiązków między poszczególne podmioty. 

Pozwoli to m.in. ograniczyć sytuacje, w których rozbieżności w przepisach krajowych 



 

stanowią dla cyberprzestępców szansę na prowadzenie swoich działań w wybranych 

krajach. 

Przepisy krajowe powinny być analizowane z perspektywy ustawodawstwa 

unijnego i międzynarodowych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. W ramach 

opisywanych prac konieczne jest ustalenie obowiązujących w poszczególnych 

jednostkach administracyjnych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, ich 

aktualności i wystarczalności oraz ewentualnej potrzeby wprowadzenia zmian 

prawnych. 



 

 Punktem wyjścia jest stwierdzenie, że uprawnienia wymagane przy postępowaniu z 

cyberincydentami, które zagrażają i szkodzą społeczeństwu powinny wchodzić w 

zakres normalnych uprawnień podmiotów władzy. Konstytucja przewiduje, że 

wykonywanie uprawnień publicznych musi być regulowane przepisami ustawy. 

Przepisy muszą zostać opracowane w taki sposób, aby dostosowywały się do 

dynamiki zjawisk zachodzących w cyberprzestrzeni i umożliwiały stosownym 

instytucjom w różnych sektorach realizację swoich zadań dotyczących ochrony 

suwerenności kraju i źródeł utrzymania ludności oraz obrony kluczowych dla 

społeczeństwa funkcji przed cyberzagrożeniami. Cyberbezpieczeństwo musi być 

postrzegane jako integralny element bezpieczeństwa. Pod względem szans 

społeczeństwa na przetrwanie niezwykle istotne jest znalezienie odpowiedniej 

równowagi między ustawodawstwem i świadomością sytuacyjną, obowiązkami i 

praktykami władz i środowiska biznesowego.  Omawiana analiza musi także brać pod 

uwagę międzynarodową konkurencyjność Finlandii. Stabilna pod względem 

cyberbezpieczeństwa sytuacja sprzyja powstawaniu lukratywnego środowiska 

biznesowego. 

W celu zapobiegania cyberzagrożeniom, które zagrażają bezpieczeństwu kraju, 

analizie poddane zostaną możliwe ograniczenia i utrudnienia prawne oraz wynikające z 

zobowiązań międzynarodowych. Wspomniane ograniczenia i utrudnienia obejmują 

także obowiązki związane z ochroną danych i działania uznane za użyteczne do celów 

skutecznej obrony cyberprzestrzeni, które przeszkadzają w uzyskiwaniu, ujawnianiu i 

wymianie informacji między poszczególnymi instytucjami i innymi podmiotami. W 

kwestii oceny zbierania informacji i innego rodzaju przetwarzania danych, należy także 

określić, czy odpowiednie instytucje powinny mieć większe możliwości gromadzenia 

informacji, przetwarzania danych lub bycia informowanymi o cyberzagrożeniach i ich 

źródłach, jednocześnie mając na uwadze podstawowe prawa w zakresie prywatności i 

poufności w komunikacji elektronicznej. 

W stosunku do działań policji, szczególnie istotne jest uzyskanie uprawnień do 

gromadzenia danych wywiadowczych i prowadzenia dochodzeń w celu zapobiegania 

cyberprzestępstwom, ich rozpoznawania oraz obrony przed nimi. Zasady dotyczące 

kompetencji w zakresie wojny cybernetycznej i cyberwywiadu wymagają 

doprecyzowania i udoskonalenia w ramach analizy legislacyjnej poświęconej Siłom 

Obronnym. W przypadku rozszerzenia zasad dotyczących kompetencji, szczególną 

uwagę należy zwrócić na katalog praw podstawowych i praw człowieka oraz jego 

wpływ na tego rodzaju zasady, m.in. w sytuacji rozszerzenia uprawnień do 

gromadzenia danych wywiadowczych. 



 

6. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

 
6.1 Zasady realizacji Strategii 

 

Powierzenie zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa, modeli usługowych i norm 

zarządzania cyberbezpieczeństwem organom władzy i podmiotom biznesowym. 

 
Cyberbezpieczeństwo społeczeństwa oraz zabezpieczenie kluczowych dla niego funkcji 

zależą od strategicznych zadań ministerstw oraz sprawnie funkcjonującego 

bezpieczeństwa dostaw niezależnie od sytuacji. Każda jednostka administracyjna 

odpowiada za opracowanie własnej analizy cyberryzyka. Proces analizy umożliwia 

rozpoznanie słabych punktów i przeprowadzenie analizy dojrzałości. Proces kończy się 

opracowaniem planów działania dla poszczególnych jednostek administracyjnych, które 

spełniają określone przez nie wymogi. 

Wskaźniki i działania wymagane do poprawy cyberbezpieczeństwa zostaną 

określone w drodze bardziej szczegółowej analizy. Plany działania w sytuacjach 

kryzysowych oraz ustalenia w zakresie gotowości muszą być systematycznie 

weryfikowane, szczególnie gdy w społeczeństwie lub w środowisku bezpieczeństwa 

zachodzą istotne zmiany. Powołana w przyszłości Komisja ds. Bezpieczeństwa będzie 

monitorować i koordynować opracowywanie i wdrażanie Strategii. 

Każdy podmiot lub sektor w społeczeństwie ma do wykonania odmienne zadania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa. Są to zadania szczegółowe, które rozszerzają strategiczne zadania 

określone w Strategii bezpieczeństwa ludności, zadania związane z bezpieczeństwem dostaw 

oraz zadania dotyczące cyberbezpieczeństwa dla poszczególnych sektorów. 

Zapewnienie społeczeństwu cyberbezpieczeństwa wymaga precyzyjnych informacji 

dotyczących gotowości i zdolności jednostek administracyjnych i środowiska biznesowego oraz 

odporności na kryzys i gotowości społeczeństwa ogółem. Monitorowanie realizacji Strategii musi 

umożliwiać terminowe i prawidłowe działania dotyczące utrzymania i rozwoju. Dzięki takiemu 

monitorowaniu, władze krajowe dysponować będą aktualnymi informacjami w zakresie 

odpowiedniego rozdysponowania zasobów zgodnie z założeniami Strategii 

Cyberbezpieczeństwa. Realizacja cyberbezpieczeństwa wymaga także spójnego stosowania 

określonych w Strategii zasad na szczeblu krajowym i lokalnym. Niezbędna jest tutaj właściwa 

współpraca między poszczególnymi podmiotami oraz stosowanie najlepszych praktyk. 

 

Przyszła Komisja ds. Bezpieczeństwa będzie koordynować wspólne działania monitorujące 

opracowywanie i wdrażanie Strategii. Komisja będzie przygotowywać roczne sprawozdania 

dotyczące stanu realizacji Strategii. 



 

6.2 Wymagane środki 
 

Ministerstwa będą monitorować opracowywanie i wdrażanie zadań dotyczących 

cyberbezpieczeństwa oraz środków w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Jednostki 

administracyjne będą zajmować się monitorowaniem w ramach swojej normalnej 

działalności. 

 
Centrum Cyberbezpieczeństwa, wraz z powołaną przy nim siecią, będzie regularnie 

przygotowywać sprawozdania dla poszczególnych instytucji dotyczące 

cyberincydentów. Centrum i działająca przy nim sieć wsparcia będą opracowywać 

roczne sprawozdania obejmujące przynajmniej następujące kwestie: 

• Sposób postępowania z cyberincydentami, w tym wyciągnięte wnioski, 

analizy i wpływ ekonomiczny na kluczowe dla społeczeństwa funkcje, 

• Szacunki dotyczące możliwości normalnego funkcjonowania oraz 

dalszych wymogów w zakresie mechanizmów kryzysowych, 

• Wnioski wyciągnięte z ćwiczeń sprawdzających gotowość cybernetyczną 

jednostek administracyjnych, władz krajowych i całego społeczeństwa 

• Doskonalenie prowadzonych działań i środków służących 

budowaniu kompetencji oraz sposobów podziału zasobów. 

 
W odniesieniu do postępowania z cyberincydentami, istotne jest, aby wszystkie 

działania służące opanowaniu sytuacji były dokładnie odnotowywane i analizowane. 

Ponadto we wspomnianej ewidencji należy także uwzględnić analizę sytuacji z rodzaju 

„mało brakowało” w celu zapobiegania zagrożeniom i ryzykom. Wyciągnięte wnioski i 

działania, które podjęto w ich wyniku zostaną omówione przez różne organy 

współpracy, aby zapewnić wykorzystanie najlepszych praktyk. 

Obserwacje i doświadczenia wyciągnięte z ćwiczeń dotyczących 

cyberbezpieczeństwa stanowić będą wymierne źródło informacji w zakresie 

zabezpieczania kluczowych dla społeczeństwa funkcji, w tym wymaganej współpracy. 

Dodatkowo dostarczają one informacji na temat potrzeb rozwojowych podyktowanych 

strategicznymi zadaniami jednostek administracyjnych oraz ogólnej sytuacji w 

odniesieniu do gotowości społeczeństwa i możliwości radzenia sobie z kryzysem. 

Ćwiczenia pozwalają przetestować w praktyce zasady i sposoby działania w ramach 

Strategii Cyberbezpieczeństwa oraz zweryfikować stopień jej realizacji. 

Wynikiem monitorowania realizacji Strategii są także kryteria i wymogi dla badań, 

w tym krajowej współpracy B+R, w zakresie cyberbezpieczeństwa. Realizowane będą 

krajowe i zagraniczne badania dotyczące bezpieczeństwa, a ustalenia dotyczące 

współpracy w tej dziedzinie zostaną opracowane zgodnie z wytycznymi Krajowej 

Strategii Badań nad Bezpieczeństwem (2009). Badania wspierające realizację Strategii 

Cyberbezpieczeństwa są prowadzone w różnych ośrodkach i jednostkach badawczych 

oraz w ramach programów badawczych szkół wyższych i innych instytucji szkolnictwa 



 

wyższego. 



 

Realizacja i rozwój Strategii Cyberbezpieczeństwa opierają się na procesie 

ustawicznego doskonalenia. Strategia Cyberbezpieczeństwa będzie poddawana 

corocznej weryfikacji przez przyszłą Komisję ds. Bezpieczeństwa. Pozwoli to zapewnić 

aktualność i ciągły rozwój Strategii. Ewentualne aktualizacje Strategii i Planu Działania 

będą wprowadzane w oparciu o analizę przeprowadzoną w ramach tego procesu. 

Najistotniejsze punkty Strategii Cyberbezpieczeństwa zostaną uwzględnione w Strategii 

bezpieczeństwa ludności podczas jej kolejnej aktualizacji. 

 
 

6.3 Podział zasobów 
 

Ministerstwa, agencje rządowe i instytucje zobowiązane są uwzględniać w swoich 

planach finansowo-gospodarczych środki na realizację Strategii Cyberbezpieczeństwa. 

Parlament nałoży na ministerstwa limity wydatków, które będą obejmować zasoby 

wymagane przez środki służące cyberbezpieczeństwu. Ministerstwa uwzględnią 

wymogi dotyczące zasobów w swoich standardowych planach działania. 

Przedsiębiorstwa będą uwzględniać wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa przy 

podejmowaniu decyzji dotyczących swoich budżetów i alokacji zasobów. 

Osobne środki dodatkowe zostaną przeznaczone na utworzenie Centrum 

Cyberbezpieczeństwa oraz jego funkcjonowanie. Łączna kwota wspomnianych środków 

zostanie określona we wspólnym planie realizacyjnym. Centrum będzie w stanie 

funkcjonować całodobowo przez 7 dni w tygodniu, co zgodnie ze wstępnymi 

założeniami będzie wymagać dodatkowych zasobów rzędu dziesięciu osobo-lat oraz 

minimum 1 mln euro. 

 
6.4 Plan działania i ocena skuteczności 

 

Monitorowanie przebiegu realizacji Strategii. 

 
Pierwszy etap realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa zostanie rozpoczęty w latach 

2013-2015. Zostaną wtedy opracowane szczegółowe plany kryzysowe i rozwojowe 

dotyczące cyberbezpieczeństwa, co pozwoli osiągnąć cel rządowego programu z roku 

2016, w ramach którego Finlandia ma stać się wiodącym krajem w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. Od roku 2016, Strategia Cyberbezpieczeństwa będzie realizowana 

zgodnie z zasadami ustawicznego doskonalenia. Jednostki administracyjne będą 

realizować założenia budżetowe dyktowane potrzebami cyberbezpieczeństwa zgodnie z 

istniejącymi wytycznymi. 

Do najważniejszych elementów Planu Działania należy utworzenie Centrum 

Cyberbezpieczeństwa, działania ministerstw służące realizacji ich celów strategicznych 

oraz niezbędne zmiany w prawie. W ramach Planu Działania opracowany zostanie 

model dojrzałości stosowanych mechanizmów cyberbezpieczeństwa, który pozwoli na 



 

ocenę poziomu cyberbezpieczeństwa i opracowywanie odpowiednich działań. 



 

 
 

PROCES USTAWICZNEGO DOSKONALENIA ZAŁOŻEŃ STRATEGII CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

 

Celem procesu realizacji krajowej strategii cyberbezpieczeństwa jest stosowanie ustawicznego 

doskonalenia, który pozwoli na skuteczniejsze i wydajniejsze wdrażanie środków służących 

cyberbezpieczeństwu. Proces realizacji strategii obejmuje kilka poziomów i uwzględnia różne 

etapy. Celem jest stworzenie procesu ciągłej realizacji strategii, którego elementy są 

systematycznie powtarzane i skutkują ustawicznym doskonaleniem. 

 
Proces realizacji cyberbezpieczeństwa obejmuje pięć etapów: 

 
Analiza 

Etap analizowania Strategii służy określeniu pozycji naszego kraju w odniesieniu do środowiska 

operacyjnego, w jakim funkcjonuje i jego poszczególnych elementów. W odniesieniu do samej 

Strategii sprowadza się to do analizy cyberzagrożeń i rozpoznania słabych punktów w 

kluczowych z punktu widzenia społeczeństwa funkcji oraz całościowej oceny ryzyka. Ocenie 

poddane zostaną także możliwości i niedoskonałości. 

Analiza środowiska operacyjnego posłuży określeniu zjawisk w cyberprzestrzeni, 

przypisaniu niezbędnych definicji dotyczących Strategii oraz zestawieniu bieżących krajowych 

projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym projektów powiązanych i pomocniczych. 

Najbardziej odpowiednie dla nas informacje uzyskane ze strategii cyberbezpieczeństwa 

innych krajów oraz najlepsze praktyki zostaną uzyskane w drodze analizy porównawczej. 

Analiza uświadomi nam naszą sytuację w odniesieniu zarówno do cyberprzestrzeni 

krajowej, jak i międzynarodowej, a także będzie stanowić punkt wyjścia do tworzenia definicji i 

sprawozdań. 

Planowanie 

Wizja cyberbezpieczeństwa, normy krajowe i koncepcja cyberbezpieczeństwa zostaną określone 

na etapie planowania. W trakcie tego etapu pod uwagę zostaną wzięte wymogi dotyczące 

funkcjonowania, dostępne zasoby gospodarcze oraz kompetencje. Przygotowanych zostanie 

kilka wariantów pozwalających osiągnąć pożądany stan docelowy. 

Decyzja 

Na etapie podejmowania decyzji porównanych zostanie kilka wariantów i wybrany zostanie 

taki, który pozwoli uzyskać pożądany stan docelowy, a także krajowa koncepcja operacyjna i 

wymagane przez nią środki. Określone zostaną także pożądane w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa zdolności oraz środki wymagane do ich osiągnięcia. 

Wykonanie 

Podczas etapu wykonawczego określana jest struktura Strategii Cyberbezpieczeństwa, sposób 

prezentacji poszczególnych elementów oraz konkretne cele i założenia w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. Etap wykonawczy powtarzany jest kilkukrotnie, a aktualizacje 

śródokresowe pozwalają uwzględnić decyzje strategiczne w treści Strategii. Projekt Strategii jest 

  ZAŁĄCZ
NIK 



 

gotowy po zatwierdzeniu go przez organ odpowiedzialny za jego odbiór. 



 

Wdrożenie 

Podczas poprzednich etapów procesu realizacji strategii stworzona zostanie zatwierdzona 

wersja strategii, której treść obejmuje także plan działania oraz plan ustawicznej aktualizacji 

strategii. Na etapie wdrażania, strategia zostanie zastosowana w praktyce poprzez wyznaczenie 

proponowanych w niej działań poszczególnym organizacjom i szczeblom administracji. 

Utworzony zostanie system analizowania i monitorowania dojrzałości mechanizmów 

cyberbezpieczeństwa służący zarządzaniu zmianami, który będzie mógł następnie być 

wykorzystywany do monitorowania skuteczności realizacji całego procesu. Przyszła Komisja ds. 

Bezpieczeństwa będzie monitorować wdrażanie Strategii. Sporządzi ona także roczne 

sprawozdanie dla rządu. 

Na etapie wdrażania monitorowane będą zmiany zachodzące w cyberprzestrzeni, a w razie 

potrzeby jednostki administracyjne otrzymają wsparcie w zakresie praktycznego wdrażania 

założeń Strategii. Celem jest utrzymywanie kompleksowego obrazu sytuacyjnego w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa oraz śledzenie rozwoju działań zaradczych. 

Ważnym elementem realizacji Strategii jest alokacja zasobów. Wydajność i skuteczność tego 

procesu są bezpośrednią wypadkową dostępnych zasobów gospodarczych i intelektualnych. 

Rząd tworzy ramy przydziału zasobów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa poprzez 

odpowiednie dysponowanie budżetem. W ramach dostępnych środków budżetowych, 

odpowiedzialne departamenty przydzielają zasoby na rzecz praktycznej realizacji zadań z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. tworzenia obrazu sytuacyjnego, tworzenia planów 

kryzysowych, badań i rozwoju oraz kształcenia. 

Proces zapewniania cyberbezpieczeństwa opiera się na ustawicznym doskonaleniu i ma na 

celu śledzenie zmieniających się warunków i skuteczności podejmowanych działań. W związku 

z powyższym, proces ten obejmuje analizę i – w razie potrzeby – aktualizację Strategii. 

 

RYCINA 1. Proces ustawicznego doskonalenia założeń strategii cyberbezpieczeństwa. 
 
 



 

RYCINA 1. Proces ustawicznego doskonalenia założeń strategii cyberbezpieczeństwa 

1. Analysis 

The current phase, the operating environment and 

own capabilities are assessed 

Political mandate 

1. Analiza 

Obecny etap, ocenie poddawane jest środowisko 

operacyjne i własne zdolności 

Mandat polityczny 

2. Planning 

The vision, change agents and necessary alternatives 

are determined 

2. Planowanie 

Określana jest wizja, agenci zmiany i niezbędne 

alternatywy 

3. Decision 

Alternatives are compared, and a decision is made 

about the concept and measures needed to achieve 

the desired end state 

3. Decyzja 

Porównanie alternatyw i podjęcie decyzji dotyczącej 

koncepcji i środków niezbędnych do osiągnięcia 

pożądanego stanu docelowego 

4. Production 

The strategy is worked on and the implementation 

responsibilities are determined 

Political approval 

4. Wykonanie 

Strategia jest rozwijana i określane są zadania do 

realizacji 

Akceptacja polityczna 

5. Implementation 

The implementation and currency of the strategy are 

followed and the changed circumstances and the 

influence of the action taken are assessed 

5. Wdrożenie 

Śledzenie postępów we wdrażaniu i aktualności 

strategii oraz ocena zmieniających się okoliczności 

oraz wpływu podjętych działań 
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