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Wizja przyszłości i strategia cyberbezpieczeństwa 
 

Niniejsze podsumowanie obejmuje Wizję przyszłości do roku 2026 dotyczącą cyberbezpieczeństwa 
w Islandii i Główne cele strategiczne. We Wstępie zawarto działania grupy zadaniowej, która 
przygotowała strategię i plan działań, a następnie przedstawiła badanie o różnorodnych zagrożeniach 
w zakresie cyberzagrożeń, podkreślając znaczenie, jakie pełni stosowanie środków pozwalających się 
z nimi zmierzyć. Dalsza część została poświęcona dyskusji na temat poziomu, na jakim Islandia jest 
przygotowana do radzenia sobie z tego typu zagrożeniami i co można zrobić więcej, aby przejąć 
inicjatywę i użyć cyberbezpieczeństwo jako środek wspierający postęp i dobrobyt. 

 
 

Wizja przyszłości do roku 2026 
 

Aby wesprzeć dobrobyt i rozwój gospodarczy, Islandia powinna dysponować kulturą 
Internetu, która wspiera prawa człowieka, chroni jednostki i szanuje wolność  podejmowania 
decyzji. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni powinno być jednym z podstawowych 
elementów dobrobytu kraju, spoczywającym na fundamencie zbudowanym z 
zaawansowanego poziomu świadomości o kwestiach bezpieczeństwa i odpowiednich 
przepisów prawnych. 
Równocześnie Islandia musi być przygotowana na zwalczanie cyberprzestępczości, 
reagowanie na cyberzagrożenia i podejmowanie działań zapobiegających szpiegostwu i 
nadużyciom związanym z przetwarzaniem danych osobowych i handlowych. 

 
 

Główne cele strategiczne 
 

1. Budowanie potencjału. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i rząd powinny posiadać wiedzę, 
umiejętności i sprzęt niezbędne na wypadek zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego. 

2. Zwiększona odporność. Kluczowe czynniki zwiększające odporność obejmują większy 
potencjał w obszarze ocen, gotowości i reakcji. Głównym celem jest zwiększenie 
odporności systemów informatycznych Islandii i ich poziomu gotowości porównywalnego 
do poziomu systemów innych krajów nordyckich. Powinno to zostać osiągnięte przez m.in. 
doskonalenie potencjału oceny zagrożenia, rozszerzoną współpracę i wpisanie problemów 
dotyczących bezpieczeństwa jako integralną część utrzymania systemów cybernetycznych. 

3. Wzmocnione prawodawstwo. Prawodawstwo obowiązujące w Islandii powinno 
odzwierciedlać międzynarodowe wymagania i zobowiązania, które państwo podjęło w 
zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony dany osobowych. Co więcej, prawodawstwo musi 
wspierać innowację i rozwój usług z obszaru bezpieczeństwa, w tym np. hosting. 

4. Walka z cyberprzestępczością. Policja powinna dysponować specjalistyczną wiedzą, 
umiejętnościami i sprzętem potrzebnym do rozwiązywania spraw dotyczących 
cyberbezpieczeństwa lub mieć do nich dostęp. 
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Wstęp 
 

Minister Spraw Wewnętrznych powołał w czerwcu 2013 r. grupę zadaniową zajmującą się 
strategią związaną z cyberbezpieczeństwem w Islandii. Jej głównym zadaniem jest sformułowanie 
strategii rządowej dotyczącej cyberbezpieczeństwa i ochrona elementów infrastruktury 
informatycznej istotnych dla bezpieczeństwa narodowego, w tym systemów informatycznych 
instytucji kluczowych dla islandzkiego społeczeństwa. Większość tych systemów jest podłączona 
na różne sposoby do innych systemów informatycznych przez Internet. 

 
 

Wyznaczenie zakresu strategii 
 
Celem strategii jest podjęcie działań w kierunku ochrony ważnych elementów infrastruktury w 
Islandii i reagowanie na rosnącą liczbą cyberzagrożeń stanowiących zagrożenia dla rządu, gospodarki 
i każdego obywatela. Internet stał się już nieodłączną częścią codziennego życia większości 
społeczeństwa w Islandii. Ta tendencja będzie wzrastać do jeszcze większego stopnia. W tym 
środowisku bezpieczeństwo ma nadrzędne znaczenie, dlatego strategia obejmuje wszystkie 
zastosowania Internetu i technologii informacyjnej. 

 
Cele społeczne strategii są następujące: 

• Zwiększyć bezpieczeństwo poszczególnych osób i grup społecznych, 
zwiększając zakres cyberbezpieczeństwa. 

• Wspierać zintegrowane funkcjonowanie ważnych elementów infrastruktury 
społeczeństwa, zwiększając odporność systemów cybernetycznych na zagrożenia. 

• Ustanowić ścisłą współpracę i koordynację związaną z 
cyberbezpieczeństwem między Islandią i organami międzynarodowymi. 

 
Należy ustanowić wydajną współpracę miedzy Islandią i organami międzynarodowymi, dokonać 
między nimi podziału obowiązków i zadań w obszarze cyberbezpieczeństwa. W trakcie 
opracowywania strategii skupiono się na innych strategiach z tego samego obszaru, zarówno tych 
islandzkich, jak i strategii innych krajów nordyckich, a także organizacji międzynarodowych, do 
których należy Islandia. 

 
Skład grupy zadaniowej: Sigurður Emil Pálsson, specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
(przewodniczący); Guðbjörg Sigurðardóttir, Dyrektor Departamentu ds. Projektu Społeczeństwa 
Informacyjnego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; Páll Heiðar Halldórsson i Ottó V. Winther, 
specjaliści w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Jón F. Bjartmarz, Nadinspektor Służby Kryminalnej 
i Ágúst Finnsson (od stycznia 2014 r.), specjalista w Biurze Komisarza Narodowego Policji w Islandii, 
Hrafnkell V. Gíslason, Dyrektor ds. Poczty i Telekomunikacji, Stefán Snorri Stefánsson, Dyrektor 
Narodowego Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CERT - CERT-ÍS przy 
Urzędzie Poczty i Telekomunikacji, Jónas Haraldsson, specjalista w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, i Þorsteinn Arnalds (od maja 2014 r.), specjalista w Urzędzie ds. Ochrony Danych 
(Persónuvernd). 

 
Grupa zadaniowa skupiła się na analizie ogólnych założeń i zaleceń, na podstawie których 
opracowano strategie z tego obszaru. Strategie z niektórych innych krajów nordyckich dotyczące 
różnych aspektów bezpieczeństwa informacji zostały sprawdzone i omówione z podmiotami 
krajowymi i zagranicznymi, konsultantami i przedstawicielami rządowymi. Grupa zadaniowa 
omówiła również zdefiniowane zagrożenia i możliwości oraz doświadczenia zebrane podczas 
realizacji planów działania w innych państwach nordyckich.  

 
2 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym licznie uczestniczyły podmioty 
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zainteresowane. Na spotkaniu było obecnych ok. 80 przedstawicieli z 60 instytucji i przedsiębiorstw. 
W innym podobnym spotkaniu przeprowadzonym 15 stycznia 2015 r. uczestniczyło ok. 60 osób. 
Opinie wyrażone na spotkaniach uwzględniono przy opracowywaniu strategii. 

 
Powiązania z innymi strategiami i uchwałami parlamentarnymi 
Między strategią dotyczącą cyberbezpieczeństwa i innymi oficjalnymi strategiami i uchwałami 
są bezpośrednie i pośrednie powiązania. Dotyczy to m.in. narodowej strategii ochrony ludności 
i bezpieczeństwa publicznego, egzekwowania prawa, telekomunikacji, zaplanowanej strategii  
bezpieczeństwa narodowego i Islandzkiej państwowej i lokalnej polityki na rzecz 
społeczeństwa informacyjnego w latach 2013-2016: „Rozbudowa sieci internetowej - twórz, 
połącz się, uczestnicz“  (ang. e-Power expansion - create, connect, participate). 

 
 

Strategia i działania w Islandii: Przejmowanie inicjatywy w kwestii 
bezpieczeństwa 

 
Powyższe zagrożenia i wyzwania wymagają reakcji. W ogólnym ujęciu sytuacja przedstawia istotną 
możliwość dalszego działania i sprawienia, że środowisko informatyczne w Islandii stanie się 
bezpieczniejsze i bardziej konkurencyjne w kontekście międzynarodowym. Natychmiastowe uznanie 
bezpieczeństwa za priorytet na początkowym etapie planowania pozwoli w przyszłości uniknąć 
wysokich kosztów. Włączenie względów bezpieczeństwa na początkowym etapie planu umożliwi 
opracowanie niezawodnych systemów komputerowych, tak jak solidne fundamenty umożliwiają 
zbudowanie drapacza chmur - bez nich projekt pozostaje „zamkiem na lodzie”. Zasadę 
bezpieczeństwa i poszanowania prywatności od samego początku należy potraktować priorytetowo. 
Oznacza to, że już na początku procesu opracowywania należy wziąć pod uwagę względy 
bezpieczeństwa i prywatności. Cyberbezpieczeństwo musi stanowić część programu nauczania w 
zakresie obsługi komputera na każdym poziomie systemu edukacji. Ponadto kształcenie w tym 
zakresie na poziomie uniwersyteckim musi zostać uzupełnione o dodatkowe treści przy bliskiej 
współpracy z zagranicznymi uniwersytetami w celu umożliwienia absolwentom uniwersytetów w 
Islandii rozpoczęcia studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

 
Bardzo możliwe, że na rynku oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem zostaną 
wprowadzone jeszcze bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. W wielu 
państwach dąży się do wykorzystania tej możliwości, aby zyskać przewagę nad konkurencją i 
oferować środowisko informatyczne spełniające potrzeby handlu, przemysłu i osób prywatnych. Do 
tego mogą być potrzebne zarówno bezpieczniejsze środowisko dla e-handlu, jak i znajdowanie się w 
czołówce cyberbezpieczeństwa oraz kreowanie go na cenny produkt eksportowy. Walka ze 
szpiegostwem przemysłowym jest również ważnym aspektem, ponieważ stanowi dużą część szkód 
gospodarczych spowodowanych zagrożeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. 
Firmy konsultingowe zaczynają powoływać się na status cyberbezpieczeństwa kraju jako czynnik 
uwzględniany przy udzielaniu porad dotyczących lokalizacji przedsiębiorstw, które zamierzają 
otworzyć centra danych lub świadczyć inne usługi komputerowe. 

 
Środowisko prawnicze w Islandii musi również wspierać rozwój usług związanych z 
oprogramowaniem i zapewniać ochronę przed cyberprzestępczością w celu powstrzymywania 
organizacji przestępczych od postrzegania państwa jako dogodnego miejsca do prowadzenia 
działalności przestępczej wskutek niskiego poziomu cyberbezpieczeństwa. W każdym czasie należy 
podejmować kroki, aby porównać prawodawstwo w Islandii z prawodawstwami w innych państwach 
nordyckich. Policja musi mieć prawo do egzekwowania tego prawodawstwa. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na ochronę danych osobowych: postęp techniczny i standardy mogą bardzo szybko 
ulegać zmianom, dlatego ważne jest, żeby poziom ochrony w Islandii nie był niższy niż w innych 
państwach nordyckich. 
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Znaczące wyniki można osiągnąć dzięki zwykłemu podnoszeniu poziomu świadomości. Uznaje się, że 
zagrożenia, na jakie są narażone osoby prywatne i przedsiębiorstwa mogą zostać w dużym stopniu 
zmniejszone poprzez stosowanie prostych działań zapobiegawczych. Bardzo wiele zależy od 
zwalczania cyberprzestępczości. 

 
Koniecznie należy zapewnić ochronę ważnym elementom infrastruktury w Islandii. To zadanie 
wielowymiarowe. Kluczową kwestią jest dysponowanie wysokowydajnym zespołem ds. 
cyberbezpieczeństwa potrafiącym analizować i oceniać różnego rodzaju cyberataki oraz zapewniać 
pomoc, kiedy takie nastąpią. 

Systemy telekomunikacyjne i główne sieci przesyłania danych muszą być niezawodne. Należy 
poszerzyć zakres technologii informacyjnych i umocnić bezpieczeństwo informatyczne w 
administracji publicznej, np. w zakresie koordynacji, edukacji i podnoszenia poziomu świadomości. 

 
Główną podstawą bezpieczeństwa i obrony Islandii jest współpraca z NATO, aktywna współpraca z 
innymi państwami nordyckimi, a także Porozumienie obronne ze Stanami Zjednoczonymi. Obejmuje 
ona również w/w infrastrukturę informatyczną. Ochrona infrastruktur, na których polegają działania 
w Islandii jest zatem jednym z najważniejszych aspektów obrony narodowej w Islandii. Biorąc to pod 
uwagę, niedawno podpisana umowa z Radą ds. Zarządzania Obroną Cyberprzestrzeni NATO (Cyber 
Defence Management Board) będzie prowadzić do poszerzonej współpracy na tym polu. Ustalono, 
że cyberataki mogą być klasyfikowane zgodnie z art. 5 Traktatu północnoatlantyckiego jako oznaka, 
że NATO przywiązuje szczególną uwagę do cyberbezpieczeństwa. 

 
Zwiększona współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi, jak np. z Organizacją Narodów 
Zjednoczonych, Radą Europy, Unią Europejską i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
również może wspierać cyberbezpieczeństwo w Islandii. 

 
Możemy uzyskać bogate doświadczenie, przejmując inicjatywę i rozwijając się w tym obszarze. 
Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa stanowi wyzwanie, którego nie może podjąć w naszym 
społeczeństwie żadna jednostka działająca samodzielnie. Aby zapewnić optymalne rezultaty, do 
zadania należy podejść kompleksowo, angażując do tego jak najwięcej użytkowników technologii 
informacyjnych. W tym procesie, obok osób prywatnych, powinny zostać  również uwzględnione 
zarówno instytucje rządowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa. To ważne, żeby rozpocząć nad tym 
pracę jak najszybciej i stworzyć wspólne forum dla rozwoju i współpracy dotyczące m.in. standardów 
bezpieczeństwa, koordynacji, identyfikacji zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa i dla organizacji 
odpowiedzi na atak. Należy także zaznaczyć, że ważne jest, by być świadomym, że to proces 
długofalowy podlegający ciągłej ocenie w miarę jego przebiegu z nowymi wyzwaniami wymagającymi 
nowych rozwiązań. 

 
Strategia przewiduje rozwój cyberbezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku innych aspektów 
obrony cywilnej i bezpieczeństwa. W sytuacji katastrofy lub cyberzagrożenia większy nacisk będzie 
kładziony na szybką wymianę informacji między stronami zainteresowanymi, której celem będzie 
zminimalizowanie i złagodzenie szkód, po czym nastąpi podjęcie kolejnych kroków; ocena i działania 
naprawcze będą przeprowadzane zgodnie z tym samym wzorem, jak opisano w programie obrony 
cywilnej. Ponadto przypadek będzie tak analizowany, aby wyciągnąć z niego jak najwięcej 
wniosków. Jeśli przypadek nastąpił w wyniku działania człowieka, należy zagwarantować wszczęcie 
skutecznego dochodzenia policyjnego. 

 

 
Analiza strategii i planu działania 

 

Co najmniej co cztery lata strategia powinna zostać poddana analizie i ocenie, jeśli jest to konieczne. 
Należy stworzyć działania oparte na strategii obejmujące krótsze okresy poddawane analizie 
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przynajmniej raz w roku. Procedura wdrażania strategii powinna następować w porozumieniu z 
administracją publiczną. 

 

Plan działania na lata 2015-2018 

W celu wprowadzenia strategii cyberbezpieczeństwa w życie, przedstawiono propozycję powołania 

specjalnej rady ds. cyberbezpieczeństwa składającej się z przedstawicieli organów rządowych 

zaangażowanych we wdrażanie strategii. Powinno zostać stworzone forum poświęcone 

cyberbezpieczeństwu, na którym będą się gromadzić podmioty zainteresowane z sektora 

publicznego i prywatnego. 
 

Rada ds. Cyberbezpieczeństwa 

Do obowiązków Rady ds. Cyberbezpieczeństwa, wyznaczonej przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych, będzie należał nadzór nad wdrażaną strategią. Rada ds. 

Cyberbezpieczeństwa będzie koordynować działania, w szczególności te, w które będą 

zaangażowane organy rządowe. Co najmniej raz w roku Rada przeprowadzi analizę planu 

działania i przedstawi propozycje dotyczące ustalenia priorytetów i finansowanie podjętych 

działań. Co roku Rada ds. Cyberbezpieczeństwa złoży do Ministra Spraw Wewnętrznych 

raport z wdrażania strategii. 
 

Forum Cyberbezpieczeństwa 

Jest to miejsce współpracy przedstawicieli organów publicznych zasiadających w Radzie 

ds. Cyberbezpieczeństwa i przedstawicieli prywatnych spółek. Forum będzie mogło 

koordynować, częściowo lub całkowicie, projekty angażujące podmioty zainteresowane i 

stworzyć podstawę dla współpracy w ramach poszczególnych projektów, zajmujących 

się kwestią cyberbezpieczeństwa w wyznaczonych obszarach. 

Forum Cyberbezpieczeństwa 

Rada ds. Cyberbezpieczeństwa 

Minister Spraw Wewnętrznych 

Urząd ds. Ochrony 

Danych  
Telekomunikacja 

Minister Spraw Zagranicznych 

(i Obrony)  
Systemy finansowe 

Ministerstwo Edukacji, 

Kultury i Nauki 

Projekt  „Społeczeństwo 
Informacyjne” -  

Administracja publiczna Usługi użyteczności 
publicznej 

Ministerstwo Przemysłu 

i Innowacji  

Komisarz 

Narodowy Policji w 

Islandii 

Transport i 

komunikacja 

Ministerstwo Finansów i 

Spraw Gospodarczych 
CERT-IS 

Technologie informacyjne 

Opieka zdrowotna 

Poczta i 
Telekomunikacja 

Administracja Uniwersytety 
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Działania zaplanowane na pierwszy okres będą poświęcone specjalnym staraniom o ustanowienie 
szerokiej współpracy niezbędnej między rządem i podmiotami zainteresowanymi. Zgodnie z 
planem działania będą analizowane każdego roku. W kolejnych okresach procedura zostanie 
zharmonizowana ze zwykłymi standardami zastosowań innych strategii. Strategia ma tworzyć 
podstawę współpracy i rozwoju w cyberbezpieczeństwie. Sama strategia nie wpłynie na zmianę 
zakresu odpowiedzialności i obowiązków wszystkich biorących udział w zapewnieniu 
cyberbezpieczeństwa, chociaż mogą zostać przedstawione propozycje działań wymagających 
zmian we wspomnianych zakresach. 

 
Aby wdrożyć strategię, w pierwszej połowie 2015 r. zostanie utworzone forum na rzecz współpracy - 
Forum Cyberbezpieczeństwa. Forum będzie miejscem szczegółowego planowania poszczególnych 
działań i przygotowania ich kosztorysów. Wiele działań wymaga koordynacji pracy w różnych 
podmiotach. Aby rozpocząć proces rozwoju, nie wymaga to specjalnego finansowania. Niemniej 
jednak, by zapewnić wystarczające rezultaty działań, niezbędne do tego będzie ok. 20 mln ISK 
przeznaczone do opłacenia kosztów koordynacji, raportów i działań w zakresie 
edukacji/szkoleń/podnoszenia świadomości. Przewiduje się, że przedsiębiorstwa (spółki) dostarczą 
fundusze na pokrycie części kosztów niektórych projektów. Do Rady ds. Cyberbezpieczeństwa 
zostaną złożone wnioski dotyczące propozycji projektów wymagających finansowania ze środków 
publicznych. Po konsultacjach z podmiotami zainteresowanymi, Rada przedłoży propozycję rankingu 
złożonych projektów. 

 
Na koniec każdego okresu, Rada ds. Cyberbezpieczeństwa przygotuje raport na podstawie 
podsumowań złożonych przez osoby odpowiedzialne za wszystkie działania. Podsumowania będą 
zawierały zestawienia wyników pracy i, po konsultacjach ze stronami zainteresowanymi, złożone 
zostaną propozycje planu działań na kolejne trzy lata. 

 
Celem jest, aby praca Rady ds. Cyberbezpieczeństwa była transparentna: będą publikowane 
protokoły ze spotkań i inne materiały, z wyjątkiem tych, których publikacja byłaby niezgodna z 
prawem np. ze względu na ochronę danych osobowych. 



9  

Cel główny nr 1: Budowanie potencjału 
Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i rząd powinny posiadać wiedzę, umiejętności i sprzęt 
niezbędne na wypadek zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. 

 
Wiedza jest warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby zbudować potencjał w cyberbezpieczeństwie. To 
wyzwanie jest podobne do tego, które dotyczy podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu: Od 
strony technicznej, podobne jest pod względem utrzymania możliwie najwyższych standardów 
bezpieczeństwa pojazdu i dobrze zbudowanych dróg itp. Zwykły człowiek nie musi być 
wykwalifikowanym mechanikiem, by mieć zagwarantowany poziom bezpieczeństwa ruchu, ale ma 
potrzebę bycia aktywnym uczestnikiem ruchu, posiadając określoną wiedzę o tym, czym są 
bezpieczne pojazdy i co to jest bezpieczne zachowanie na drodze - to ma zastosowanie względem 
niego samego i innych, dla dobra jego i innych uczestników ruchu drogowego. Aktywne 
zainteresowanie bezpieczeństwem nie musi zniechęcać lub być trudne, wręcz przeciwnie, sprawia, że 
każdemu jest łatwiej. Kwestie bezpieczeństwa muszą stanowić część użytkowania komputerów i 
innych sprzętów od samego początku, kiedy dzieci mają z nimi styczność po raz pierwszy i dalej przez 
cały okres edukacji szkolnej. 
Podnoszenie poziomu świadomości jest kluczowym elementem w strategiach 
cyberbezpieczeństwa u większości naszych sąsiadów. Musimy go poszerzyć o projektowanie i 
używanie sprzętu oraz poszanowanie danych osobowych. 

 
W Islandii, tak jak i innych państwach, część  tej wiedzy uwzględnia to jak mówimy na dany temat, 
tj. słownictwo i używaną terminologię. Jeśli temat ma się przyjąć i dobrze rozwijać, konieczne 
będzie ujednolicenie i uzgodnienie terminologii. Należy również dokonać jasnego podziału 
obowiązków, określając zadania przypisane danym osobom i zakres odpowiedzialności, jaki ponosi 
każdy użytkownik i czego można oczekiwać racjonalnie od innych. 

 
Islandia może pochwalić się ekspertami, którzy pracują wspólnie od wielu lat, odnosząc sukcesy. To 
jednak ogromne wyzwanie rozwijać solidne fundamenty, na których zostanie zbudowana kultura 
cyberbezpieczeństwa. Stopień, w jakim zostanie stworzona tego rodzaju kultura, jest jednym z 
czynników, który biorą pod uwagę inwestorzy, oceniając państwa jako potencjalne lokalizacje dla 
nowych projektów. 

 
 

Działania 
 

1. Podnoszenie poziomu świadomości 
Kwestie zwiększenia poziomu ogólnej świadomości o cyberbezpieczeństwie. 

2. Terminologia 
Odpowiednie definicje stosowane w kontekście międzynarodowym dotyczące ważnych 
terminów z dziedziny cyberbezpieczeństwa zostaną zebrane i przetłumaczone na język 
islandzki, jeśli to będzie konieczne. 

3. Edukacja 
Cyberbezpieczeństwo zostanie wprowadzone do programów nauczania ze wszystkich przedmiotów 
związanych z obsługą komputera na każdym poziomie edukacji szkolnej. 

4. Studia podyplomowe 
Studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na uniwersytetach w Islandii będą mieli 
dostęp do studiów podyplomowych z dziedziny cyberbezpieczeństwa na poziomie 
porównywalnym do tych, które można ukończyć w innych państwach nordyckich. 

5. Wartości projektu 
Bezpieczne projektowanie i ochrona danych osobowych zostaną dołączone do 
podstawowych wartości zaobserwowanych w rozwoju oprogramowania w Islandii. 
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6. Ochrona danych osobowych 
W  rozwoju cyberbezpieczeństwa zostaną wzięte pod uwagę międzynarodowe standardy i 
zobowiązania dotyczące ochrony danych osobowych. 
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Cel główny nr 2: Zwiększona odporność 
Poprawa odporności systemów informatycznych. Większy potencjał w zakresie oceny, przygotowania i 
reakcji jako kluczowe czynniki zwiększonej efektywności. 

 
Monitorowanie i potencjał reagowania muszą zostać zwiększone, aby reagować na anormalne 
sytuacje występujące w Internecie. Należy jednak poświęcić pełną uwagę odpowiednim kwestiom 
dotyczącym integralności danych osobowych. 

 
Kluczowe podmioty powinny mieć możliwość szybkiej wymiany informacji o prawdopodobnych 
zagrożeniach. Należy zatem ustanowić jedno lub więcej forów na rzecz współpracy, na których w 
jasno określony sposób będzie następować wymiana informacji o cyberzagrożeniach, bez naruszenia 
zasad uczciwej konkurencji lub kwestii dotyczących danych osobowych. Może to wymagać mediacji 
za pośrednictwem organu publicznego, co zapewni możliwość szybkiego dzielenia się informacjami o 
cyberzagrożeniach bez ujawniania tożsamości celu. 

 
Tempo rozwoju dziedziny cyberbezpieczeństwa jest bardzo duże, dlatego też ważne jest, żeby 
wszystkie zaangażowane podmioty były aktywne w międzynarodowej współpracy, każdy w swoim 
zakresie. Przy skutecznej wymianie informacji, bliska współpraca między stronami 
zainteresowanymi w Islandii umożliwi wspólną reakcję na dynamiczne zmiany. Aktywne 
uczestnictwo w międzynarodowej współpracy jest również niezbędne do utrzymania elastyczności, 
umiejętności i kontaktów, i do pracy z innymi władzami krajowymi i ponadnarodowymi, kiedy 
pojawi się kryzys w Internecie. Ważne jest również, aby Islandia reprezentowała jedną 
skoordynowaną strategię w sprawach cyberbezpieczeństwa podczas uczestnictwa kraju w 
międzynarodowej współpracy. 

 
Zwiększona odporność systemów informatycznych będzie zależeć od solidnego projektu. Solidny 
projekt musi być istotną kwestią w zakupie i rozwoju oprogramowania, a w szczególności w 
przypadku kluczowych elementów infrastruktury informatycznej. Dotyczy to poziomu na szczeblu 
krajowym, firmowym i indywidualnym. 

 
7. Forum na rzecz współpracy 

Należy stworzyć forum, na którym przedstawiciele rządu i prywatnych przedsiębiorstw 
mogą wspólnie pracować nad kwestiami cyberbezpieczeństwa. 

8. Kryteria bezpieczeństwa 
Wybór odpowiednich kryteriów (m.in. standardów) dla cyberbezpieczeństwa. 

9. Współpraca międzynarodowa 

Zaangażowanie Islandii w zagraniczne cyberbezpieczeństwo musi wzrosnąć i być koordynowane. 
10. Niezawodność głównych systemów danych 

Systemy telekomunikacyjne i główne sieci przesyłania danych muszą oferować wsparcie 
wraz z określonym stopniem niezawodności, Internetem i sieciami internetowymi 
kluczowych elementów infrastruktury w Islandii, zarówno w zakresie połączeń krajowych, 
jak i ich interfejsu w innych krajach. 

11. Administracja publiczna 
Cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej musi zostać ulepszone poprzez większą 
liczbę szkoleń, koordynację i współpracę. 

12. Analiza 
Główne cyberzagrożenia powinny zostać przeanalizowane, a kluczowe elementy 
islandzkiej infrastruktury powinny zostać określone. 

13. Ochrona infrastruktury 
Potencjał zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w zakresie podniesienia poziomu ochrony i 
wsparcia istotnych elementów infrastruktury krajowej musi być zwiększony. Należy 
również ustanowić aktywny mechanizm reagowania działający całodobowo, każdego dnia. 
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Szczególną uwagę należy poświęcić telekomunikacji, usługom użyteczności publicznej i 
firmom finansowym oraz systemom niezbędnym dla lotnictwa międzynarodowego. 

14. Reagowanie 
Należy opracować i przetestować  plany awaryjne reagowania mające na celu radzenie sobie 
z cyberzagrożeniami. Uwagę należy skupić na ochronie ważnych elementów infrastruktury 
krajowej. 

 
 

Cel główny nr 3: Wzmocnione prawodawstwo 
Prawodawstwo obowiązujące w Islandii powinno odzwierciedlać międzynarodowe wymagania i 
zobowiązania, które państwo stosuje w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony dany osobowych. 
Co więcej, prawodawstwo musi wspierać innowację i rozwój usług z obszaru bezpieczeństwa, w 
tym np. hosting. 

 
Dobrze opracowane prawodawstwo jest ważnym czynnikiem w rozwoju cyberbezpieczeństwa. 
Jego waga jest uwidoczniona w wielu kontekstach: 

• Islandia jest stroną międzynarodowych umów, które zobowiązują ją spełniania 
poszczególnych wymogów w prawodawstwie krajowym. Dotyczy to Konwencji Rady 
Europy o cyberprzestępczości sporządzonej w Budapeszcie w 2001 r. 

• Internet jest systemem międzynarodowym, dlatego ważne jest, żeby ustawodawstwo 
Islandii było jak najbardziej zgodne z ustawodawstwami obowiązującymi w krajach 
sąsiednich. Ustawodawstwo musi zapewniać ochronę danych osobowych i służyć jako 
podstawa do tworzenia atrakcyjnego środowiska dla spółek IT, aby mogły funkcjonować i 
rozwijać się. 

• W ustawodawstwie nie może być żadnych luk prawnych, które mogłyby przyciągnąć uwagę 

organizacji przestępczych. 

• W islandzkim ustawodawstwie należy wziąć pod uwagę strategię Unii Europejskiej 
dotyczącą cyberbezpieczeństwa. 

• Stosowanie technologii przetwarzania w chmurze wiąże się z różnymi skutkami prawnymi i 
wyzwaniami. Uwagę należy skierować na to, co inne kraje i UE robią w tym obszarze i jakie 
wykładnie prawnicze biorą pod uwagę. 

• Składanie raportów z incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem musi stać się 
obowiązkowe. Wskazane byłoby sformułowanie obowiązku zgłaszania incydentów w taki 
sposób, aby podmioty wiedziały, że leży to w ich interesie i jest obowiązkowe. Należałoby 
podjąć w tym kierunku np. kroki, które pozwolą uniknąć wrażenia, że składanie raportów 
może zaszkodzić wizerunkowi spółki lub jej pozycji wśród konkurencji, oraz że konkurencja 
może zyskać przewagę, przemilczając incydenty. Istniejące już ustalenia dotyczące 
wypadków samochodowych mogą być używane jako strategiczne ramy odniesienia w 
kontekście incydentów. 

 
15. Wzmocnione prawodawstwo 

Należy przeprowadzić analizę prawodawstwa celem upewnienia się, że odpowiada ono 
zobowiązaniom międzynarodowym kraju i umożliwia radzenie sobie z cyberzagrożeniami w 
taki sposób, w jaki dokonują tego inne kraje nordyckie. Należy również upewnić się, że 
można we właściwy sposób walczyć z cyberzagrożeniami w taki sam sposób jak z innymi 
zagrożeniami. 
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Cel główny nr 4: Walka z cyberprzestępczością 
Policja powinna dysponować specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami i sprzętem potrzebnym do 
rozwiązywania spraw dotyczących cyberbezpieczeństwa lub mieć do nich dostęp. 

 
W związku z egzekwowaniem prawa i prowadzeniem dochodzeń dotyczących cyberprzestępstw 
mogą wyniknąć różne kwestie wynikające z międzynarodowego charakteru Internetu. Właściwymi 
przykładami są pytania dotyczące krajowej jurysdykcji i rosnące użycie rozwiązań opartych na 
chmurze. 

 
Policja w Islandii musi mieć potencjał, aby móc prowadzić dochodzenia dotyczące 
cyberbezpieczeństwa. Aby mieć pewność, że chodzi właśnie o to, należy poświęcić wystarczającą 
uwagę szkoleniom specjalistów, ale także zwykłych pracowników policji. Szkolenia powinny uczyć jak 
rozpoznać i reagować na tego typu czyny zabronione. Policja musi posiadać dostęp odpowiednio do 
ekspertów w Islandii i za granicą, a zwłaszcza do zasobów Europolu. 

 
Należy zwiększyć zdolność do zapewniania ochrony przed szpiegostwem w Internecie i innym 
nietypowym gromadzeniem danych. 

 
Zdolność do walki z cyberprzestępstwami jest niezbędna, by Islandia mogła w pełni korzystać z 
możliwości społecznych i ekonomicznych oferowanych w Internecie. 

 
Zdolność do egzekwowania prawa w walce z cyberprzestępczością jest jednym z czynników 
uwzględnianych przez spółki przy wyborze bezpiecznego środowiska operacyjnego. Zatem 
posiadanie widocznej zdolności w tym obszarze może być dla Islandii wyraźnym atutem. 

 

16. Walka z cyberprzestępczością 
Umiejętność policji w walce z cyberprzestępczością powinna zostać udoskonalona poprzez 
szkolenia i podnoszenie poziomu świadomości, zwiększoną współpracę na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym oraz nabycie niezbędnego sprzętu. 


