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1. WSTĘP 

 
W żadnej dziedzinie rozwój technologiczny nie przebiega tak dynamicznie i kompleksowo, 

jak dzieje się to w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. Od samego początku 

na pierwszym miejscu stawiano szybki rozwój i możliwość oferowania nowych usług i 

produktów, podczas gdy kwestie związane z bezpieczeństwem zwykle miały niewielki wpływ 

na szerokie zastosowanie nowych technologii. 

Cykle życiowe współczesnych systemów informatycznych, od planowania, poprzez 

wprowadzenie na rynek i użytkowanie, aż po wycofanie z użycia są bardzo krótkie. Ich 

systematyczne testowanie jest w związku z tym często niemożliwe, a jeśli już jest 

realizowane, to w drodze wyjątku i w ściśle określonych przypadkach. 

Użytkownicy zazwyczaj mają tylko szczątkową wiedzę na temat wykorzystywanej 

technologii. Większość produktów oferowanych na rynku użytkowana jest w taki sposób, że 

bardzo trudno poddać ocenie ich cechy bezpieczeństwa w zakresie ochrony, poufności i 

prywatności danych użytkowników. W związku z tym podejście użytkowników do 

technologii informacyjno-komunikacyjnych opiera się niemal wyłącznie na ślepej wierze w 

ich bezpieczeństwo. 

Współcześnie tego typu technologie otaczają nas ze wszystkich stron. Ludzie komunikują się 

ze sobą z wykorzystaniem różnego rodzaju technologii transmisji tekstu, obrazu i dźwięku, w 

tym także przy użyciu coraz powszechniejszych urządzeń IoT (Internet of Things). 

Podczas gdy zakłócenia w działaniu niektórych typów systemów informacyjno-

komunikacyjnych mogą być nieistotne, niewłaściwe funkcjonowanie innych systemów może 

nieść ze sobą daleko idące konsekwencje dla działania państwa; może doprowadzić do utraty 

życia, uszczerbku na zdrowiu, znacznych strat materialnych, zanieczyszczenia środowiska i 

zaburzenia innych aspektów właściwego funkcjonowania całego społeczeństwa. 

Od wprowadzenia pierwszych technologii informacyjno-komunikacyjnych po chwilę obecną, 

zdarzają się zaburzenia w ich prawidłowym funkcjonowaniu wywołane przez różne czynniki, 

takie jak błąd ludzki, celowe działanie, błąd technologiczny czy zaniedbania organizacyjne. 

Stworzenie ogólnoświatowej sieci Internet i połączenie ze sobą szeregu systemów 

informacyjno-komunikacyjnych z sektora publicznego, akademickiego i prywatnego, jak 

również urządzeń poszczególnych obywateli doprowadziło do powstania współczesnej 

cyberprzestrzeni złożonej nie tylko z wzajemnie ze sobą połączonych elementów 

infrastruktury, ale też ciągle rosnącej ilości dostępnych informacji. Jednocześnie rosną 

możliwości komunikacji pomiędzy użytkownikami przy użyciu coraz większej liczby różnych 

usług, zarówno zupełnie nowych, jak i tradycyjnych, ale przeniesionych do świata 

wirtualnego. 

Zaburzenia właściwego funkcjonowania tych wzajemnie połączonych systemów lub ich 

części nie stanowią już tylko trudności technicznych, tylko czynniki wpływające na 

bezpieczeństwo na całym świecie. Współczesne społeczeństwa walczą z tymi problemami 

przy użyciu różnych działań i środków, które łącznie określa się mianem 

„cyberbezpieczeństwa”. 

Termin „cyber” został wprowadzony do chorwackiego porządku prawnego w 2002 r., wraz z 
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ratyfikacją Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości sporządzonej1 w Budapeszcie. Od 

tamtego czasu termin ten najczęściej używany jest jako przymiotnik opisujący wszystko to, co 

obejmuje lub wiąże się z wykorzystaniem komputerów, a szczególnie Internetu, lub jest 

związane z tymi technologiami. 

Pierwotny termin „cybernetyka” (w języku chorwackim „kibernetika”) powstał w połowie 

XX wieku i oznacza naukę o automatycznych systemach sterowania i ogólnie rozumianych 

procesach sterowania w systemach biologicznych, technicznych, gospodarczych i innych. 

Forma przymiotnikowa „cybernetyczny” („kibernetički”) używana jest we współczesnym 

języku chorwackim w podobny sposób i ma to samo, poprzednio opisane znaczenie, co 

przedrostek „cyber-“ w języku angielskim. W języku chorwackim termin „cybernetyka” jest 

obecnie rzadko używany w swoim pierwotnym znaczeniu, podobnie jak w języku angielskim. 

Termin odnoszący się do kontroli systemów najpowszechniej używany w naukach 

technicznych to „automatyczna kontrola”. O wiele bardziej rozpowszechniony, dotyczący 

szerszego znaczenia koncepcji cybernetyki odnoszącego się do procesów kontroli w różnych 

systemach jest termin „teoria systemów”, który został wprowadzony w drugiej połowie 

ubiegłego wieku. 

Impulsem do opracowania niniejszej Strategii była potrzeba zwrócenia należytej uwagi na 

bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jako temat, za który odpowiedzialne jest całe 

społeczeństwo. Strategia ma na celu doprowadzenie do systematycznego i skoordynowanego 

wdrożenia działań niezbędnych do poprawy zdolności Republiki Chorwacji w zakresie 

cyberbezpieczeństwa, aby budować bezpieczną społeczność w cyberprzestrzeni. Chodzi także 

o pełne wykorzystanie potencjału rynkowego społeczeństwa informacyjnego jako całości, a w 

szczególności produktów i usług z dziedziny cyberbezpieczeństwa. 

Ponieważ jest to pierwsza kompleksowa chorwacka strategia w zakresie 

cyberbezpieczeństwa, jej głównym celem jest rozpoznanie problemów organizacyjnych 

stojących na drodze jej realizacji i zwiększenie świadomości znaczenia tego tematu w 

społeczeństwie. 

Aby tworzyć nowe funkcjonalności, zwiększać skuteczność działań stosownych podmiotów, 

bardziej efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby i lepiej planować wymagania oraz 

tworzenie nowych zasobów, konieczne jest zachęcenie wszystkich władz państwowych, 

podmiotów prawa publicznego i innych sektorów społeczeństwa do koordynacji działań i 

współpracy. 

W związku z tym, podstawowym zadaniem Strategii jest budowanie połączeń między 

podmiotami i umożliwienie wzajemnego zrozumienia tego złożonego tematu w różnych 

organach i podmiotach prawnych, które są jej interesariuszami posiadającymi różne 

kompetencje, zakres odpowiedzialności, zadania, potrzeby, oczekiwania i interesy. Jest to 

szczególnie istotne, jeśli chcemy zapewnić niezbędny poziom zrozumienia złożonych kwestii 

operacyjnych i technicznych dotyczących cyberbezpieczeństwa wśród władz centralnych i 

decydentów ze wszystkich sektorów społeczeństwa, który jest konieczny dla zapewnienia 

 
1 Ustawa o ratyfikowaniu Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości (Dz. U. nr 09/02) i Ustawa o 

ratyfikowaniu Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego 

penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów 

komputerowych (Dz. U. nr 04/08). 
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bezpieczeństwa obywateli, dobrobytu społeczeństwa i realizacji ostatecznego celu Strategii: 

respektowania prawa i poszanowania podstawowych praw człowieka w nowym, wirtualnym 

wymiarze życia społeczeństwa. 

Aby objąć bardzo rozległy i złożony obszar tematyczny niniejszej Strategii i zharmonizować 

wspólne wysiłki wielu podmiotów zainteresowanych, które uczestniczyły w jej tworzeniu, w 

metodzie zastosowanej do opracowania jej treści uwzględniono określenie podstawowych 

zasad podejścia do obszaru cyberbezpieczeństwa, zdefiniowanie celów Strategii oraz zakresu 

jej zastosowania względem całego społeczeństwa. 

W oparciu o powyższe, ustalono obszary priorytetowe Chorwacji w zakresie 

cyberbezpieczeństwa i przeanalizowano je przede wszystkim w kontekście ogólnych celów 

Strategii. Cele szczególne zostały zdefiniowane w taki sam sposób dla każdego z obszarów 

cyberbezpieczeństwa określonych w Strategii. Środki realizacji tych celów zostaną określone 

bardziej szczegółowo w planie działania w zakresie realizacji Strategii. W ten sposób 

możliwe było także uwzględnienie aspektów szczegółowych poszczególnych obszarów 

związanych z sektorami społeczeństwa zdefiniowanymi w Strategii i formami współpracy i 

koordynacji różnych podmiotów zainteresowanych w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

Wzajemne powiązania obszarów cyberbezpieczeństwa zostały zdefiniowane również w celu 

uwzględnienia tych wszystkich sektorów, które, według szacunków, są wspólne dla 

większości lub wszystkich uprzednio określonych obszarów cyberbezpieczeństwa. Takie 

powiązania są bardzo istotne dla usprawniania i bardziej efektywnego osiągania celów i 

realizacji środków w tych obszarach. Dlatego w ramach Strategii określono również Cele 

szczególne dotyczące wzajemnych powiązań między obszarami cyberbezpieczeństwa. Uznaje 

się, że te cele mają kluczowe znaczenie dla poprawy poziomu bezpieczeństwa w 

cyberprzestrzeni. Tu także szczególna uwaga skupia się na sektorach społeczeństwa 

określonych w Strategii, jak również formach współpracy i koordynacji wysiłków podmiotów 

zainteresowanych w zakresie cyberbezpieczeństwa. 



6 z 31 
 

2. ZASADY 

 
Kompleksowy charakter podejścia do tematu cyberbezpieczeństwa poprzez uwzględnienie 

cyberprzestrzeni, infrastruktury i użytkowników podlegających pod jurysdykcję chorwacką 

(obywatelstwo, rejestracja, domena, adres); 

Integracja działań i środków wynikających z różnych obszarów cyberbezpieczeństwa i ich 

wzajemnych połączeń oraz uzupełnianie ich w ramach dążenia do większego bezpieczeństwa 

w cyberprzestrzeni; 

Aktywne podejście poprzez ciągłe korygowanie działań i środków oraz odpowiednie 

okresowe dostosowywanie ram strategicznych, z których one wynikają; 

Wzmacnianie odporności, niezawodności i możliwości dostosowania poprzez 

zastosowanie uniwersalnych kryteriów poufności, integralności i dostępności wybranych grup 

informacji i uznanych wartości społecznych, w połączeniu z przestrzeganiem stosownych 

zobowiązań związanych z ochroną prywatności, jak również poufności, integralności i 

dostępności określonych grup informacji, w tym wdrożenie odpowiedniej certyfikacji i 

akredytacji różnych rodzajów urządzeń i systemów oraz procesów biznesowych, w których 

używane są takie informacje; 

Zastosowanie podstawowych zasad jako podstaw organizacji nowoczesnego 

społeczeństwa w obszarze cyberprzestrzeni, jako wirtualnego wymiaru jego 

funkcjonowania. 

1. Stosowanie prawa w celu ochrony praw i swobód człowieka, szczególnie 

prywatności, własności i wszelkich innych niezbędnych cech zorganizowanego 

nowoczesnego społeczeństwa; 

2. Opracowanie zharmonizowanych ram prawnych poprzez ciągłe usprawnianie 

wszystkich segmentów mechanizmów regulacyjnych na szczeblu krajowym i 

sektorowym oraz poprzez zharmonizowane inicjatywy wszystkich sektorów 

społeczeństwa, tj. organów i podmiotów prawnych będących podmiotami 

zainteresowanymi niniejszej Strategii; 

3. Zastosowanie zasady subsydiarności poprzez systematycznie realizowany proces 

przenoszenia kompetencji decyzyjnych i raportowania na temat kwestii 

cyberbezpieczeństwa na odpowiednie władze, których kompetencje są najbardziej 

zbliżone do rozstrzyganej kwestii w obszarze ważnym dla cyberbezpieczeństwa, od 

organizacji poprzez koordynację i współpracę aż po kwestie techniczne związane z 

odpowiadaniem na zagrożenia komputerowe dla określonej infrastruktury 

informacyjno-komunikacyjnej; 

4. Zastosowanie zasady proporcjonalności, aby wzrost poziomu ochrony i związane z 

tym koszty w każdym z obszarów kształtowane były proporcjonalnie do powiązanych 

czynników ryzyka i zdolności ograniczenia powodujących je zagrożeń. 



7 z 31 
 

3. CELE OGÓLNE STRATEGII 

 
1. Systematyczne podejście do zastosowania i usprawniania krajowych ram 

prawnych, w taki sposób, aby uwzględniany był nowy, cybernetyczny wymiar życia 

społecznego, mając na uwadze zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami i 

światowymi trendami w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

2. Realizowanie działań i środków mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, 

odporności i niezawodności cyberprzestrzeni, które muszą być stosowane w celu 

zapewnienia dostępności, integralności i poufności poszczególnych grup informacji 

wykorzystywanych w cyberprzestrzeni, zarówno przez dostawców różnego rodzaju 

usług elektronicznych i infrastrukturalnych, jak i przez użytkowników, a więc 

wszystkie podmioty prawne i osoby prywatne, których systemy informatyczne 

podłączone są do cyberprzestrzeni. 

3. Ustanowienie bardziej efektywnego mechanizmu dzielenia się informacjami, 

który jest niezbędny do zapewnienia wyższego poziomu ogólnego bezpieczeństwa w 

cyberprzestrzeni, przy czym każdy z podmiotów zainteresowanych jest zobowiązany, 

szczególnie w odniesieniu do określonych grup informacji, do zapewnienia realizacji 

odpowiednich i zharmonizowanych standardów ochrony danych; 

4. Podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa wśród wszystkich 

użytkowników cyberprzestrzeni z zastosowaniem podejścia, które wprowadza 

rozróżnienie specyfiki sektora publicznego i gospodarczego, podmiotów prawnych i 

osób prywatnych i obejmuje wprowadzenie niezbędnych elementów edukacyjnych do 

podstawy programowej i zajęć pozalekcyjnych w szkołach, w połączeniu z 

organizacją i wdrożeniem różnych działań mających na celu uświadamianie opinii 

publicznej na temat bieżących kwestii w tej dziedzinie. 

5. Stymulowanie opracowywania zharmonizowanych programów kształcenia w 

szkołach i uczelniach wyższych poprzez kursy kierowane i specjalistyczne łączące 

sektor akademicki, publiczny i prywatny; 

6. Stymulowanie rozwoju e-usług poprzez budowanie zaufania użytkowników do e-

usług dzięki zdefiniowaniu odpowiednich minimalnych wymogów w zakresie 

bezpieczeństwa; 

7. Stymulowanie badań i rozwoju w celu odblokowania potencjału i dania zachęty do 

wspólnych wysiłków sektora akademickiego, prywatnego i publicznego; 

8. Systematyczne podejście do współpracy międzynarodowej, które umożliwia 

efektywny transfer wiedzy i skoordynowane dzielenie się informacjami pomiędzy 

różnymi stosownymi władzami krajowymi, instytucjami i sektorami społeczeństwa, 

mając na względzie rozpoznanie i tworzenie możliwości skutecznego uczestnictwa w 

działaniach biznesowych w środowisku globalnym. 
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4. SEKTORY SPOŁECZEŃSTWA I FORMY 

WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PODMIOTAMI 

ZAINTERESOWANYMI W ZAKRESIE 

CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

 
Zdefiniowanie sektorów społeczeństwa i ich znaczenia dla celów Strategii, jak również 

form współpracy podmiotów zainteresowanych w zakresie cyberbezpieczeństwa również 

przyczyniło się do określenia zakresu niniejszej Strategii. 

Do celów niniejszej Strategii przyjęto następujące sektory społeczeństwa i ich definicje: 

1. Sektor publiczny obejmujący różne właściwe władze, które są podmiotami 

zainteresowanymi Strategii, inne władze państwowe, organy samorządu lokalnego i 

regionalnego, podmioty prawa publicznego, takie jak władze publiczne i instytucje, 

które w różny sposób użytkują cyberprzestrzeń i stanowią podmioty zobowiązane do 

realizowania środków wynikających ze Strategii; 

2. Sektor akademicki pozostający w ścisłej współpracy z władzami państwowymi, 

które stanowią podmioty zainteresowane Strategii oraz inne instytucje edukacyjne z 

sektora publicznego i prywatnego, które w różny sposób użytkują cyberprzestrzeń i 

stanowią podmioty zobowiązane do realizowania środków wynikających ze Strategii; 

3. Sektor prywatny pozostający w ścisłej współpracy z właściwymi organami 

państwowymi i regulacyjnymi, które są podmiotami zainteresowanymi Strategii, w 

szczególności podmioty prawne podlegające pod przepisy szczególne dotyczące 

infrastruktury krytycznej i obrony, jak również wszelkie inne podmioty prawne i 

gospodarcze, które w różny sposób użytkują cyberprzestrzeń i stanowią podmioty 

zobowiązane do realizowania środków wynikających ze Strategii, ze wszystkimi 

elementami specyfiki tych podmiotów prawnych i gospodarczych, w odniesieniu do 

ich zakresu pracy, liczby pracowników i rynków, na których funkcjonują; 

4. Obywatele w rozumieniu ogólnym, oznaczający użytkowników technologii i usług 

informacyjno-komunikacyjnych. Stan bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni ma 

wieloaspektowy wpływ na obywateli. Termin ten obejmuje również osoby, które nie 

są aktywne w cyberprzestrzeni, ale ich dane w niej się znajdują. 

Formy współpracy podmiotów zainteresowanych w zakresie cyberbezpieczeństwa przewidziane 

w Strategii: 

1. Koordynacja w ramach sektora publicznego; 

2. Współpraca sektora publicznego, akademickiego i prywatnego; 

3. Konsultacje z zainteresowanymi grupami społeczeństwa i informowanie obywateli; 

4. Współpraca międzynarodowa pomiędzy podmiotami zainteresowanymi w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. 

Wszystkie te formy współpracy prowadzone są w sposób systematyczny i skoordynowany, w 

zależności od kompetencji, możliwości i celów oraz zgodnie z opisanymi pod względem 

funkcji obszarami cyberbezpieczeństwa określonymi w Strategii. 
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5. OBSZARY CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

 
Obszary cyberbezpieczeństwa zostały zdefiniowane na podstawie oceny priorytetowych 

potrzeb Chorwacji w chwili opracowywania Strategii i obejmują one środki bezpieczeństwa w 

obszarze infrastruktury i usług informacyjno-komunikacyjnych, gdzie publiczna komunikacja 

elektroniczna, e-Rząd i elektroniczne usługi finansowe stanowią infrastrukturę o 

podstawowym znaczeniu strategicznym dla całego społeczeństwa. 

Ochrona krytycznej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej także stanowi bardzo istotny 

obszar cyberbezpieczeństwa. Może być ona obecna w każdym z trzech obszarów 

infrastruktury wspomnianych powyżej, ale ma bardzo różny charakter, w związku z czym 

niezbędne jest określenie kryteriów rozpoznawania jej charakterystyki. 

Cyberprzestępczość występuje w społeczeństwie od długiego czasu i w różnych formach, 

jednak na obecnym poziomie rozwoju wirtualnego wymiaru życia społecznego, stanowi ona 

ciągłe i rosnące zagrożenie dla rozwoju i dobrobytu gospodarczego każdego nowoczesnego 

państwa. Z tego też względu zwalczanie cyberprzestępczości uważane jest za priorytetowy 

obszar cyberbezpieczeństwa, a nadto konieczne jest określenie celów strategicznych w 

zakresie poprawy skuteczności przeciwdziałania tego rodzaju procederowi w najbliższej 

przyszłości. 

Obszar cyberbezpieczeństwa stanowi część strategii obrony narodowej leżący w 

kompetencjach ministerstwa odpowiedzialnego za obronę. Jest on tematem oddzielnych 

opracowań i działań, które będą realizowane przy użyciu wszystkich niezbędnych elementów 

wynikających z niniejszej Strategii. Cyberterroryzm i inne cybernetyczne aspekty obrony 

narodowej są przedmiotem działań niewielkiej liczby właściwych organów w obrębie systemu 

bezpieczeństwa i wywiadu i wymagają oddzielnego podejścia, które powinno obejmować 

również wykorzystanie wszystkich niezbędnych elementów wynikających z niniejszej 

Strategii. 

Obszary cyberbezpieczeństwa analizowane są w odniesieniu do ogólnych celów Strategii w 

celu rozpoznania celów szczególnych mających na celu uzyskanie poprawy w każdym z 

poszczególnych obszarów i środków niezbędnych do osiągnięcia celów Strategii. Cele 

szczególne, jak również środki, które zostaną opracowane w ramach Planu działania w 

zakresie realizacji Strategii, ustalane są w odniesieniu do zdefiniowanych sektorów 

społeczeństwa i wpływu obszaru cyberbezpieczeństwa na poszczególne sektory, ale także w 

odniesieniu do form współpracy i koordynacji podmiotów zainteresowanych w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. Zasady określone w Strategii przestrzegane są przy opracowywaniu 

obszarów cyberbezpieczeństwa. 

 
5.1 Elektroniczna infrastruktura i usługi informacyjno-komunikacyjne 

5.1.1 Publiczna komunikacja elektroniczna (A) 

 
Publiczna komunikacja elektroniczna obejmuje zapewnienie sieci komunikacji elektronicznej 

lub zapewnienie usługi komunikacji elektronicznej. Elektroniczna infrastruktura 

informacyjno-komunikacyjna, realizacja działań obejmujących elektroniczne sieci i usługi 
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komunikacyjne, planowanie przestrzenne, budowanie, konserwację, rozwijanie i użytkowanie 

sieci komunikacji elektronicznej, infrastruktury komunikacji elektronicznej i innych 

powiązanych urządzeń, jak również zarządzanie i użytkowanie widma częstotliwości 

radiowych, przestrzeni adresowej i numeracji, jako naturalnie ograniczonych dóbr 

publicznych, stanowią przedmiot zainteresowania Republiki Chorwacji. 

Przepisy prawne, regulacyjne i techniczne przyjęte na szczeblu UE związane z ochroną 

danych, prywatnością i uzasadnionymi interesami podmiotów prawnych w obszarze 

komunikacji elektronicznej, wymagają ciągłej harmonizacji dla zapewnienia braku przeszkód 

w promowaniu i rozwijaniu nowych sieci i usług komunikacji elektronicznej w państwach 

członkowskich UE. 

Podstawowe cele Republiki Chorwacji związane z cyberbezpieczeństwem w zakresie 

publicznej komunikacji elektronicznej to: 

 

Cel A.1 Kontrola środków technicznych i organizacyjnych podejmowanych przez operatorów 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich sieci i usług oraz instruowanie operatorów 

publicznych sieci lub usług komunikacyjnych w celu zapewnienia wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa i dostępności publicznych sieci i usług komunikacyjnych. 

Konieczne jest uwzględnienie różnego rodzaju wymogów narzuconych operatorom, od 

jakości i dostępności sieci i usług, poprzez wymogi dotyczące ochrony danych, wymogi w 

zakresie zapewnienia odpowiedniej troski o realizację środków bezpieczeństwa opartych o 

odpowiednie normy międzynarodowe, wymogi w zakresie realizacji obowiązków prawnych 

dotyczących tajnego nadzoru nad sieciami i usługami komunikacji elektronicznej, aż po 

konieczność nawiązania i ciągłego zacieśniania współpracy w kwestii bezpieczeństwa i 

wymiany informacji z organami zajmującymi się incydentami bezpieczeństwa 

komputerowego w obszarze publicznej komunikacji elektronicznej oraz organami ścigania. 

 

Cel A.2 Bezpośrednia koordynacja merytoryczna pomiędzy krajowymi organami 

regulacyjnymi w obszarze komunikacji elektronicznej oraz władzami krajowymi i 

międzynarodowymi odpowiedzialnymi za obszar bezpieczeństwa informacji. 

Konieczne jest nawiązanie i ciągłe rozwijanie współpracy międzysektorowej krajowych 

organów regulacyjnych i władz odpowiedzialnych za obszar bezpieczeństwa informacji i 

politykę ochrony danych oraz zapewnienie koordynacji i wymiany doświadczeń w zakresie 

współpracy i wymogów wynikających z ram międzynarodowych. 

 

Cel A.3 Zachęcanie dostawców publicznych sieci komunikacyjnych lub usług do korzystania z 

krajowego centrum wymiany internetowej przy świadczeniu usług użytkownikom w 

Chorwacji. 

Usługa non profit Croatian Internet eXchange (CIX) zapewnia wzajemną wymianę ruchu 

internetowego pomiędzy użytkownikami różnych operatorów usług dzięki użyciu najkrótszej 

ścieżki komunikacyjnej w obrębie krajowego systemu publicznej komunikacji elektronicznej. 

Ten rodzaj wymiany internetowej stanowi wymóg bezpieczeństwa dla operatorów 

świadczących usługi władzom państwowym, ale pozwala także na efektywne i ekonomiczne 

połączenie ze sobą na szczeblu krajowym wszelkich pozostałych użytkowników z sektora 

prywatnego i obywateli Republiki Chorwacji. 
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5.1.2 E-Rząd (B) 

 
E-Rząd jest strategicznym celem Chorwacji, zapewniającym szybką, przejrzystą i bezpieczną 

obsługę wszystkich obywateli za pośrednictwem cyberprzestrzeni. W tym celu niezbędne jest 

ustanowienie systemu rejestrów publicznych i obsługiwanie go w oparciu o jasno 

zdefiniowane prawa, obowiązki i obszary odpowiedzialności właściwych organów 

publicznych. W celu zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa informacji 

przechowywanych w takich rejestrach, konieczne jest zastosowanie wspólnej bazy danych do 

bezpiecznej wymiany informacji w obrębie systemu rządowej infrastruktury informatycznej – 

zjednoczonego systemu identyfikacji i uwierzytelniania (NIAS w Chorwacji, patrz przypis 2). 

Republika Chorwacji będzie nadal rozwijać i usprawniać środki elektronicznej komunikacji z 

obywatelami. Będzie również kontynuować budowanie wzajemnych połączeń pomiędzy 

organami państwowymi i ogólnie rozumianymi podmiotami z sektora publicznego. 

Szczególny nacisk zostanie położony na: 

1. Dostępność informacji z rejestrów publicznych dla wszystkich podmiotów z sektora 

publicznego, obywateli i innych użytkowników, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony 

danych osobowych, poufności informacji, bezpieczeństwa informacji i przepisami 

dotyczącymi prawa dostępu do informacji publicznej; 

2. Systematyczny rozwój rządowej infrastruktury informatycznej, obejmujący planowanie 

przestrzenne, budowanie, konserwację, rozwijanie i użytkowanie sieci komunikacji 

elektronicznej i jej infrastruktury na potrzeby sektora publicznego; 

3. Systematyczną ochronę i zabezpieczenie rządowej infrastruktury informatycznej zgodnie 

z przepisami w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

4. Centralne zarządzanie przez Rząd Chorwacji rozwoju rządowej infrastruktury 

informatycznej w oparciu o uzgodnione wymagania i priorytety; 

5. Harmonizację planów informatyzacji i przedsięwzięć z normami i innymi czynnikami 

związanymi z budową infrastruktury informatycznej w Chorwacji i w Unii Europejskiej; 

6. Interoperacyjność, skalowalność i ponowne wykorzystywanie informacji; 

7. Racjonalizację wydatków na budowę i ochronę infrastruktury informatycznej na szczeblu 

wszystkich podmiotów sektora publicznego. 

 
Cel B.1 Zachęcanie do tworzenia wzajemnych powiązań systemów informacyjnych podmiotów 

sektora publicznego i ich połączenia z publiczną siecią Internet przy użyciu rządowej 

infrastruktury informatycznej. 

Podmioty sektora publicznego, które nie podlegają przepisom regulującym obszar rządowej 

infrastruktury informatycznej, przeprowadzą, we współpracy z organami państwowymi 

odpowiedzialnymi za rozwój i zabezpieczenie rządowej infrastruktury informatycznej, analizę 

potrzeb i możliwości podłączenia do rządowej infrastruktury informatycznej oraz zaplanują 

podłączenie do rządowej infrastruktury informatycznej lub dodatkowe środki bezpieczeństwa 

w oparciu o wyniki tej analizy. 

Cel B.2 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych sektora publicznego. 
 

Obecny stan wdrożenia środków bezpieczeństwa systemów informacyjnych w podmiotach 

sektora publicznego zostanie przeanalizowany oraz zostanie określona dynamika 
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zastosowania systemu NIAS i odpowiednich norm (ISO 27001 itd.). Normy organizacyjne i 

techniczne w zakresie podłączenia do rządowej infrastruktury informatycznej; warunki i 

czynności niezbędne to uruchamiania, wdrażania, rozwijania i monitorowania przedsięwzięć 

związanych z rządową infrastrukturą informatyczną; zarządzanie, rozwijanie i inne elementy 

niezbędne dla funkcjonowania rządowej infrastruktury informatycznej będą podlegać ciągłej 

ocenie w sposób koordynowany przez właściwe organy, w tym organy bezpieczeństwa. 

 
Cel B.3 Opracowanie kryteriów zastosowania niektórych poziomów uwierzytelniania wśród 

dostawców usług i poświadczeń e-Rządu. 

Standardowe uwierzytelnianie jednoskładnikowe, tj. poświadczenia poziomu 2 wg dokumentu 

„Kryteria określania poziomu zapewnienia jakości uwierzytelniania dla NIAS”2, nie 

zapewniają zadowalającego poziomu zabezpieczenia dostępu do informacji wrażliwych. 

Zadowalającym rozwiązaniem pod względem ograniczenia ryzyka, które jest również 

odpowiednie do wykorzystania w ramach usług e-Rządu, jest wykorzystanie poświadczeń o 

wyższym (poziom 3) lub najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Odpowiednie organy 

przeprowadzą analizę i podejmą skoordynowane działania w celu ustanowienia kryteriów 

wykorzystania poziomów uwierzytelniania wśród dostawców usług i poświadczeń e-Rządu. 

Analiza będzie obejmować również ocenę możliwości wykorzystania elektronicznego 

dowodu osobistego (e-dowodu) do celów związanych z e-Rządem i innymi usługami 

publicznymi i finansowymi. Obejmie ona również inne aspekty związane z krajowymi 

możliwościami opracowania odpowiednich możliwości akredytacyjno-certyfikacyjnych w 

obszarze kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zgodnie z wymaganiami UE. 

5.1.3 Elektroniczne usługi finansowe (C) 

Technologie informacyjne i korzyści wynikające z ich zastosowania będą również szeroko 

wykorzystywane w obszarze świadczenia usług finansowych. Osiągnięcie zadowalającego 

poziomu bezpieczeństwa jest celem każdego nowoczesnego państwa, a podstawowe dążenia 

Republiki Chorwacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w obszarze elektronicznych usług 

finansowych są następujące: 

 
Cel C.1 Podejmowanie działań i środków na rzecz zwiększania bezpieczeństwa, odporności i 

niezawodności cyberprzestrzeni w celu stymulowania rozwoju elektronicznych usług 

finansowych. 

Ciągłe stymulowanie dostawców elektronicznych usług finansowych do wprowadzania 

nowych mechanizmów ochrony przed szkodliwym działaniem i usprawniania istniejących, 

zgodnie z aktualnymi zagrożeniami i oceną ryzyka. W obrębie tych działań szczególną uwagę 

należy zwrócić na identyfikację i uwierzytelnianie użytkowników elektronicznych usług 

finansowych, autoryzację transakcji finansowych oraz wczesne wykrywanie i ograniczanie 

wpływu działań nieupoważnionych. 

 

 
2  https://www.gov.hr/UserDocsImages//e-Gradjani_dok//NIAS%20- 

%20Kriteriji%20za%20odredjivanje%20razine%20osiguranja%20kvalitete%20autentifikacije%20u%20sustavu 

%20NIAS%20(Ver.%201.2).pdf (w języku chorwackim) 

 

https://www.gov.hr/UserDocsImages/e-Gradjani_dok/NIAS%20-%20Kriteriji%20za%20odredjivanje%20razine%20osiguranja%20kvalitete%20autentifikacije%20u%20sustavu%20NIAS%20(Ver.%201.2).pdf
https://www.gov.hr/UserDocsImages/e-Gradjani_dok/NIAS%20-%20Kriteriji%20za%20odredjivanje%20razine%20osiguranja%20kvalitete%20autentifikacije%20u%20sustavu%20NIAS%20(Ver.%201.2).pdf
https://www.gov.hr/UserDocsImages/e-Gradjani_dok/NIAS%20-%20Kriteriji%20za%20odredjivanje%20razine%20osiguranja%20kvalitete%20autentifikacije%20u%20sustavu%20NIAS%20(Ver.%201.2).pdf
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Cel C.2 Usprawnienie wymiany informacji na temat incydentów bezpieczeństwa 

komputerowego wśród dostawców elektronicznych usług finansowych, organów 

regulacyjnych i nadzorczych oraz innych właściwych władz. 

Tworzenie warunków do realizacji efektywnej wymiany informacji, które usprawnią również 

proces przetwarzania incydentów bezpieczeństwa komputerowego, pozwolą zapobiec 

występowaniu takich zdarzeń w przyszłości i zapewnią ograniczenie ich skutków. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na ochronę danych osobowych i innych informacji objętych prawnymi 

ograniczeniami związanymi z wykorzystaniem i wymianą informacji, budowanie zaufania 

wśród zainteresowanych stron oraz ustanowienie protokołów i mechanizmów, które zapewnią 

efektywne i bezpieczne gromadzenie i wymianę informacji. Wymiana informacji związana z 

incydentami bezpieczeństwa komputerowego obejmuje dostawców elektronicznych usług 

finansowych, organy regulacyjne i nadzorcze, organy zajmujące się incydentami 

bezpieczeństwa komputerowego w obszarze publicznej komunikacji elektronicznej oraz 

organy ścigania. 

 

5.2 Krytyczna infrastruktura informacyjno-komunikacyjna i zarządzanie 

kryzysowe w obszarze cyberbezpieczeństwa (D) 

 

Uchwalenie ustawy o infrastrukturze krytycznej3 i przepisów wykonawczych do niej 

stworzyło podstawy legislacyjne do skutecznego zarządzania ryzykiem w zakresie krytycznej 

infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej w wyznaczonych kluczowych sektorach 

infrastrukturalnych, w celu: 

1. Zwiększenia odporności/zmniejszenia podatności systemów informacyjno-

komunikacyjnych; 

2. Ograniczenia skutków niekorzystnych zdarzeń (katastrof naturalnych i wypadków 

technicznych i technologicznych) oraz możliwych ataków (celowych i niecelowych); 

3. Umożliwienia szybkiego i efektywnego przywrócenia funkcjonowania. 

 
Zgodnie z Decyzją Rządu Republiki Chorwacji4, sektor technologii informacyjno-

komunikacyjnych został wskazany jako jeden z sektorów, w obrębie których centralne organy 

administracji państwowej dobierają krytyczne krajowe infrastruktury przy zastosowaniu 

odpowiedniej metody. Wskazano następujące podsektory: komunikacja elektroniczna, 

transmisja danych, systemy informacyjne i świadczenie audiowizualnych usług medialnych. 

Podsektory te w dalszej kolejności dzielone są na następujące działy: sieci komunikacji 

elektronicznej, infrastruktura i powiązane urządzenia, infrastruktura informacyjna i naziemne 

systemy transmisji radiowej. 

Dalsze działania w obszarze krytycznej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej mają 

strategiczne znaczenie dla spełnienia wszelkich niezbędnych wymogów w zakresie jej 

funkcjonowania i ciągłości działania. 

Systemy informacyjno-komunikacyjne obsługujące krytyczną infrastrukturę lub kluczowe dla 

 
3 Opublikowano w Dzienniku Urzędowym nr 56/13. 
4 Decyzja o wyznaczeniu sektorów, dla których organy centralnej administracji państwowej wskazują krytyczne 

krajowe infrastruktury i wykaz krytycznych infrastruktur wg sektorów (Dz. U. 108/13). 
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jej funkcjonowania stanowią krytyczną infrastrukturę informacyjno-komunikacyjną, 

niezależnie od tego, do którego sektora infrastruktury krytycznej należą. 

Konieczne jest więc skoordynowane identyfikowanie przez centralne organy państwowe 

odpowiedzialne za poszczególne sektory infrastruktury krytycznej, właścicieli/operatorów 

infrastruktury krytycznej i właściwe państwowe organy techniczne oraz bezpieczeństwa 

krytycznej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej i wyznaczanie obowiązkowych 

środków technicznych i organizacyjnych, w tym procedur raportowania incydentów 

bezpieczeństwa komputerowego. 

Dodatkowo, ustanowienie systemu zarządzania kryzysowego w obszarze 

cyberbezpieczeństwa, które zapewni terminowe i efektywne reagowanie/odpowiadanie na 

zagrożenia i przywracanie infrastruktury lub usług o szczególnym znaczeniu dla Republiki 

Chorwacji w zakresie bezpieczeństwa. 

System zarządzania kryzysowego w obszarze cyberbezpieczeństwa w Chorwacji powinien 

zostać ustanowiony w oparciu o następujące wymogi: 

1. harmonizacja z krajowymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania kryzysowego, 

2. włączenie ochrony krytycznej państwowej infrastruktury informacyjno-

komunikacyjnej, 

3. harmonizacja z międzynarodowymi systemami zarządzania kryzysowego w obszarze 

cyberbezpieczeństwa obowiązującymi w UE i NATO, 

4. harmonizacja z krajowymi kompetencjami organów prawnie odpowiedzialnych za 

koordynację zapobiegania i reagowanie na zagrożenia komputerowe dla 

bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

W tym zakresie niezbędne jest: 

 

Cel D.1 Określenie kryteriów identyfikowania krytycznej infrastruktury informacyjno-

komunikacyjnej. 

Kryteria identyfikowania krytycznej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej muszą być 

zgodne z metodologią podejścia przewidzianą w ustawie o infrastrukturze krytycznej i 

stanowić jej rozwinięcie. Krytyczna infrastruktura informacyjno-komunikacyjna jest 

określana w ramach sektorów wyznaczonych we wspomnianej Decyzji Rządu Chorwacji o 

wyznaczeniu sektorów, dla których organy centralnej administracji państwowej wskazują 

krytyczne krajowe infrastruktury i wykazie krytycznych infrastruktur wg sektorów. 

Zdefiniowane kryteria w zakresie wyznaczania krytycznej infrastruktury informacyjno-

komunikacyjnej muszą wynikać z metodologii przewidzianej w ustawie o infrastrukturze 

krytycznej. Jeśli analiza sytuacji wykaże, że jest to konieczne, możliwe jest dalsze 

rozwinięcie tych kryteriów i opisanie ich w odpowiednich przepisach wykonawczych. 

 

Cel D.2 Określenie wiążących środków bezpieczeństwa do zastosowania przez 

właścicieli/operatorów wyznaczonej krytycznej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej. 

Niezbędne jest określenie szeregu środków zabezpieczeń, które muszą być stosowane w 

sposób systematyczny przez wszystkich wyznaczonych właścicieli/operatorów krytycznej 

infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej, jak również koniecznego nawiązania do 

ogólnych przepisów regulujących bezpieczeństwo informacji, w takich segmentach, jak: 

wymogi w zakresie uprawnień pracowników lub potrzeba określenia konkretnego typu 
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informacji jako poufnych. 

 

Cel D.3 Wzmocnienie zapobiegania i ochrony poprzez zarządzanie ryzykiem. 

Priorytetem jest zapewnienie wdrożenia zapisów ustawy o infrastrukturze krytycznej w 

segmentach dotyczących analizy ryzyka sektorowego krytycznej infrastruktury informacyjno-

komunikacyjnej, planów sektorowych w zakresie zapewnienia działania krytycznej 

infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz planów zabezpieczeń 

właścicieli/operatorów krytycznej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej. 

Analiza ryzyka sektorowego obejmuje: 

1. rozpoznanie funkcji krytycznych (procedury, informacje, sieci itp.); 

2. rozpoznanie zagrożeń; 

3. ocenę zagrożeń, luk w zabezpieczeniach i skutków; 

4. analizę i ustalenie priorytetów dla czynników ryzyka; 

5. określenie akceptowalnego ryzyka i postępowania z ryzykiem. 

 
Plany sektorowe w zakresie zapewnienia działania krytycznej infrastruktury informacyjno-

komunikacyjnej i plany zabezpieczeń właścicieli/operatorów tej infrastruktury krytycznej 

obejmują środki i działania w zakresie przygotowania, zapobiegania, ochrony, reagowania i 

przywracania funkcjonowania w przypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa 

komputerowego o niekorzystnym wpływie na funkcjonowanie sektora infrastruktury 

krytycznej, a więc produkcję i dostawę towarów i usług oraz innych funkcji 

właścicieli/operatorów infrastruktury krytycznej, których działalność lub funkcjonowanie 

opiera się na krytycznej infrastrukturze informacyjno-komunikacyjnej. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na profesjonalne szkolenie osób, które będą brały udział w procedurze 

wyznaczania krytycznej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej. 

 
Cel D.4 Wzmocnienie partnerstwa publiczno-prywatnego i koordynacji technicznej w zakresie 

postępowania z incydentami bezpieczeństwa komputerowego. 

W obrębie sektorów infrastruktury krytycznej wyznaczonych we wspomnianej Decyzji Rządu 

Chorwacji o wyznaczeniu sektorów dla których organy centralnej administracji państwowej 

wskazują krytyczne krajowe infrastruktury i wykazie krytycznych infrastruktur wg sektorów, 

niezbędne jest promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez centralne organy 

administracji państwowej odpowiadające za poszczególne sektory, co zapewni nieprzerwane 

funkcjonowanie podmiotów gospodarczych będących właścicielami/operatorami 

infrastruktury krytycznej. Należy określić odpowiednie procedury nadzoru, koordynacji i 

wymiany informacji dotyczące niezbędnych informacji o zabezpieczeniach. Wymiana 

informacji prowadzona jest pomiędzy właściwymi podmiotami sektorowymi i 

właścicielami/operatorami infrastruktury krytycznej a podmiotami zajmującymi się 

incydentami bezpieczeństwa komputerowego w obszarach publicznej komunikacji 

elektronicznej oraz infrastruktury i usług informacyjnych, a także organami ścigania. 

Koordynacja techniczna postępowania z incydentami bezpieczeństwa komputerowego 

realizowana jest przy współpracy organów o rozwiniętych możliwościach reagowania na takie 

incydenty. 
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Cel D.5 Rozwijanie możliwości efektywnego reagowania na zagrożenia mogące wynikać z 

kryzysu cybernetycznego. 

 

Konieczne jest stworzenie krajowego systemu zarządzania kryzysowego w obszarze 

cyberbezpieczeństwa Chorwacji w ramach krajowego systemu zarządzania kryzysowego, w 

którym odpowiedzialność poszczególnych członków zostanie jednolicie zdefiniowana na 

podstawie obecnych kompetencji władz oraz dodatkowych ról w sytuacjach stanowiących 

kryzys. 

Krajowy system zarządzania kryzysowego w obszarze cyberbezpieczeństwa musi zapewniać: 

− systematyczne monitorowanie stanu bezpieczeństwa krajowej cyberprzestrzeni w celu 

wykrywania zagrożeń mogących skutkować kryzysem cybernetycznym, 

− okresowe raportowanie stanu cyberbezpieczeństwa, 

− efektywne planowanie działań w trakcie kryzysu cybernetycznego, 

− zharmonizowane i skoordynowane działania władz państwowych w trakcie kryzysu 

cybernetycznego. 

W tym celu niezbędna jest kompleksowa analiza obecnej sytuacji, szczególnie w odniesieniu 

do ram prawnych oraz wszelkich wymaganych poprawek w tym zakresie w kontekście 

możliwego wprowadzenia nowych kompetencji koniecznych do radzenia sobie z danym 

problemem. W oparciu o wyniki analizy, zaproponowana zostanie definicja koncepcji kryzysu 

cybernetycznego w ramach szerszego pojęcia zarządzania kryzysowego na szczeblu 

państwowym oraz kryteria rozpoznawania kryzysu cybernetycznego. 

 

5.3 Cyberprzestępczość (E) 

 
Przestępczość komputerowa, czyli cyberprzestępczość obejmuje przestępstwa popełniane w 

związku z systemami komputerowymi, programami i danymi, dokonywane w 

cyberprzestrzeni przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych i 

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego. 

Ustanowienie skutecznych środków zapobiegawczych, jak również reagowania na tego 

rodzaju przestępstwa w kontekście kodeksu karnego stanowią nieodzowne elementy 

osiągnięcia odpowiedniego poziomu zabezpieczonego, nieprzerwanego działania i 

bezpieczeństwa systemów komputerowych. 

Aby osiągnąć wysoką jakość i skuteczność zwalczania tej formy przestępczości, należy 

wprowadzić: 

 
Cel E.1 Dalsze usprawnienia przepisów krajowych z uwzględnieniem zobowiązań 

międzynarodowych. 

W obliczu dynamicznego rozwoju technologii, który przynosi ze sobą nowe metody 

popełniania przestępstw przy użyciu systemów i sieci komputerowych, za którym idzie 

rozwój przepisów w tym zakresie na arenie międzynarodowej, niezbędne jest ciągłe 

monitorowanie, analizowanie i w razie potrzeby, nowelizowanie przepisów w oparciu o 

zachodzące zmiany. 

Cel E.2 Usprawnienie i stymulowanie współpracy międzynarodowej na rzecz efektywnej 



17 z 31 
 

wymiany informacji. 

Globalizacja cyberprzestępczości jako zjawisko, w obrębie którego sprawców nie ograniczają 

fizyczne granice państw, różnice legislacyjne w krajach, w których działają ani bariery 

językowe, wymaga ścisłej współpracy państw członkowskich UE i NATO i współpracy 

międzynarodowej z państwami trzecimi w celu wczesnej identyfikacji każdej nowej formy 

lub zagrożenia oraz jego źródła, a także możliwości szybkiej reakcji. Niezbędne jest więc 

wykorzystanie istniejących możliwości w obrębie już funkcjonujących modeli współpracy 

poprzez punkty kontaktowe oraz możliwości szybkiej wymiany informacji przez kanały 

takich instytucji jak Europol, Eurojust czy inne organizacje międzynarodowe. 

 

Cel E.3 Dobra współpraca między instytucjami w zakresie efektywnej wymiany informacji na 

szczeblu krajowym, szczególnie w przypadku incydentów bezpieczeństwa komputerowego. 

Incydent bezpieczeństwa komputerowego wymaga szybkiego podjęcia działań adekwatnych 

do sytuacji. Należy stworzyć wysokiej jakości mechanizmy koordynacji wszystkich organów 

mogących wnieść swój wkład w rozwiązanie konkretnego problemu. Istnienie stałych 

„punktów kontaktowych” przyczyniłoby się do bezpośredniej i efektywnej komunikacji, a 

tym samym poprawiło skuteczność działań zapobiegawczych i postępowania w przypadku 

incydentu. 

 

Cel E.4 Wzmocnienie zasobów ludzkich, odpowiedni rozwój kompetencji stosownych organów 

państwowych i ich możliwości technicznych w zakresie wykrywania, prowadzenia dochodzeń 

w sprawach karnych i ścigania przestępstw komputerowych, a także zapewnienie niezbędnego 

finansowania. 

Rozwojowi elektronicznej infrastruktury komunikacyjnej oraz wprowadzaniu nowych 

innowacyjnych usług towarzyszy pojawienie się nowych, coraz bardziej wyrafinowanych 

metod popełniania przestępstw w cyberprzestrzeni. Procesy te wymagają ciągłego 

wzmacniania zasobów ludzkich, odpowiedniej aktualizacji narzędzi i systemów 

kryminalistycznych oraz systemów tajnego nadzoru nad sieciami i usługami komunikacji 

elektronicznej. 

 

Cel E.5 Zachęcanie do podejmowania i ciągłe rozwijanie współpracy z sektorem prywatnym. 

Zachęcanie do podejmowania i ciągłe rozwijanie współpracy z sektorem prywatnym 

(szczególnie z udziałem krajowych organów regulacyjnych i podmiotów prawnych z sektora 

publicznej komunikacji elektronicznej oraz sektora elektronicznych usług finansowych), jak 

również wymiana informacji na temat wszystkich nowych zarejestrowanych incydentów 

bezpieczeństwa komputerowego ma na celu umożliwienie sektorowi prywatnemu 

rozpoznawania potencjalnych incydentów, które mogą mieć charakter przestępstwa i 

aktualizowania własnego systemu bezpieczeństwa w sposób terminowy, natomiast organom 

administracji państwowej szybkiego reagowania na potencjalne przestępstwa. Ponadto dobra 

współpraca z sektorem gospodarczym powinna być wykorzystywana w celu stymulowania 

komunikacji nakierowanej na edukowanie użytkowników końcowych konkretnych usług, co 

bezpośrednio przyczyni się do zapobiegania występowania danego rodzaju 

cyberprzestępczości. 
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6. WZAJEMNE POWIĄZANIA POMIĘDZY 

OBSZARAMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

 
Wzajemne powiązania pomiędzy obszarami cyberbezpieczeństwa zostały określone zgodnie z 

oceną potrzeb Chorwacji w chwili opracowywania Strategii i obejmują segmenty 

cyberbezpieczeństwa, które uważa się za wspólne dla wszystkich lub dla większości 

uprzednio wybranych obszarów cyberbezpieczeństwa. Wybrane wzajemne powiązania 

obszarów cyberbezpieczeństwa obejmują: 

1. ochronę informacji; 

2. koordynację techniczną postępowania w przypadku incydentów bezpieczeństwa 

komputerowego; 

3. współpracę międzynarodową oraz 

4. edukację, badania, rozwój i podnoszenie świadomości w cyberprzestrzeni. 

Wzajemne powiązania obszarów cyberbezpieczeństwa są kluczowe dla usprawniania i 

bardziej efektywnego osiągania celów i realizacji środków w obszarach cyberbezpieczeństwa. 

Strategia definiuje więc także cele szczególne związane z wzajemnymi powiązaniami, które 

uważane są za kluczowe dla poprawy poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ze 

szczególnym uwzględnieniem określonych sektorów społeczeństwa oraz wpływu każdego 

powiązania pomiędzy obszarami cyberbezpieczeństwa na określone sektory społeczeństwa, a 

także formy współpracy i wzajemnej koordynacji pracy podmiotów zainteresowanych w 

zakresie cyberbezpieczeństwa. Wzajemne powiązania pomiędzy obszarami 

cyberbezpieczeństwa tworzy się zgodnie z zasadami określonymi w Strategii. 

 
6.1 Ochrona informacji (F) 

 
W cyklu życiowym danej informacji, od chwili jej powstania, niezbędne jest określenie, czy 

należy ona do określonej grupy informacji chronionych i zastosowanie odpowiedniego 

zestawu środków jej ochrony. Każdy właściciel i administrator informacji chronionych, ale 

także każdy podmiot przetwarzający takie informacje i każdy upoważniony użytkownik 

informacji chronionych nie tylko ma obowiązek zadbać o poufność i prywatność takich 

informacji wykorzystywanych w swojej pracy, ale również odpowiada za integralność i 

dostępność takich informacji publikowanych w cyberprzestrzeni (na stronach internetowych, 

w serwisach społecznościowych itp.). 

Aby odpowiednio kierować postępowaniem z informacjami chronionymi, szczególnie ze 

strony podmiotów za nie odpowiedzialnych, przy opracowywaniu niniejszej Strategii 

zidentyfikowano następujące grupy informacji chronionych jako najważniejsze szczególne 

grupy tych informacji wymagające wdrożenia odpowiedniej polityki ich ochrony: informacje 

poufne, informacje bez klauzuli poufności5. dane osobowe i tajemnice handlowe. 

 

 

 
5 Grupa informacji odpowiednio oznaczonych, wykorzystywanych wyłącznie w celach urzędowych w sektorze 

rządowym, które nie są określano jako poufne. 
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W obszarach cyberbezpieczeństwa zidentyfikowanych w niniejszej Strategii występuje 

ogromna potrzeba wymiany informacji dotyczących informacji, które w większości 

przypadków stanowią jedną z wyżej wymienionych szczególnych grup informacji 

chronionych. 

Każda z tych grup informacji chronionych regulowana jest przez odpowiedni pakiet ustaw i 

przepisów wykonawczych, a problemy do tej pory spotykane w praktyce w większości 

sytuacji dotyczyły polityk wdrażania ochrony informacji, w szczególności w podmiotach 

prawnych oraz do obecnego w różnych sektorach społeczeństwa szeroko rozumianego braku 

zrozumienia i świadomości potrzeby i konieczności rozwoju kultury postępowania z 

określonymi grupami informacji chronionych. 

Aby poprawić status bezpieczeństwa i zapewnić wszelkie niezbędne warunki przebiegającej 

bez zakłóceń wymiany wiedzy dotyczącej takich informacji pomiędzy różnymi stosownymi 

podmiotami zainteresowanymi biorącymi udział w określonych działaniach związanych z 

cyberbezpieczeństwem, niezbędna jest: 

Cel F.1 Poprawa przepisów krajowych w obszarze tajemnicy handlowej. 

Stwierdzono, że rozwiązania w obszarze tajemnicy handlowej na szczeblu krajowym 

wymagają usprawnień. Należy dostosować je do bieżącego procesu ujednolicenia w tej 

dziedzinie rozpoczętego przez UE wśród państw członkowskich w 2013 r. Obecna sytuacja 

może prowadzić do niepewności prawnej i uważa się, że konieczne jest opracowanie 

kryteriów wyznaczania i ochrony tajemnic handlowych przy obowiązkowym zastosowaniu 

zasady obowiązku zachowania ostrożności przez osoby odpowiedzialne za użytkowanie tej 

grupy informacji chronionych. 

Cel F.2 Wspieranie ciągłej współpracy władz odpowiadających za szczególne grupy 

informacji chronionych w środowisku krajowym w celu uzyskania zgodności w realizacji 

stosownych przepisów. 

Odkryto, że całościowa koordynacja międzyministerialna i międzysektorowa jest niezbędna 

dla harmonizacji poszczególnych elementów wdrażania przepisów prawa. Nacisk położono na 

potrzebę i znaczenie wymiany doświadczeń pomiędzy władzami krajowymi i 

międzynarodowymi odpowiedzialnymi za określone grupy informacji chronionych w 

środowisku krajowym, jak również przestrzeganie wszystkich bieżących poprawek do zasad 

regulujących dostęp do informacji, szczególnie na szczeblu UE i NATO oraz w zakresie 

potrzeb i obowiązków Chorwacji jako członka UE i NATO. Środki przewidziane w Planie 

działań służące realizacji Strategii muszą być skupione na instytucjach, tj. wszelkich 

podmiotach odpowiedzialnych za informacje chronione. Rola podmiotów odpowiedzialnych 

za informacje chronione polega na zapewnieniu jednolitego podejścia do realizacji 

stosownych przepisów po stronie wszystkich podmiotów przetwarzających informacje 

chronione. Dotyczy to również upoważnionych użytkowników takich informacji w ramach 

odpowiednich wewnętrznych polityk bezpieczeństwa informacji wdrożonych przez takie 

podmioty przetwarzające i użytkowników. 

Cel F.3 Określenie kryteriów identyfikacji krajowych rejestrów elektronicznych, które 

stanowią krytyczne zasoby informacji oraz podmiotów ich ochrony. 

Nieodpowiednie polityki ochrony informacji w państwowych rejestrach elektronicznych 
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stanowią jeden z ważnych problemów, które zdiagnozowano. Problem leży w akumulacji 

dużej ilości informacji z określonej grupy (np. danych zgromadzonych dla wszystkich 

obywateli na szczeblu krajowym), co sprawia, że luki w zabezpieczeniach takich zasobów 

informacyjnych mogą mieć krytyczne znaczenie również dla innych wzajemnie powiązanych 

zasobów informacji. Niezbędne jest staranne przeanalizowanie tego obszaru i ustalenie 

kryteriów definiowania krajowych rejestrów elektronicznych, które stanowią krytyczne źródła 

informacji, jak również dodatkowych wymogów w zakresie ochrony takich źródeł informacji. 

Należy podjąć te działania po ocenie możliwości zastosowania przepisów w zakresie 

krytycznych infrastruktur krajowych z jednej strony, a z drugiej możliwego odniesienia do 

kryteriów uznania za poufne rejestrów informacji, które, w sytuacji zestawienia w formie 

elektronicznej, zyskują krytyczne znaczenie na szczeblu krajowym i w opisanym sensie. 

 

Cel F.4 Usprawnienie metod postępowania z informacjami chronionymi przez podmioty 

odpowiedzialne za informacje chronione, podmioty przetwarzające informacje i 

upoważnionych użytkowników informacji chronionych. 

Pomimo zadowalających przepisów, zharmonizowanych z międzynarodowymi wymogami 

UE i NATO, wciąż istnieje pole do praktycznych usprawnień w zakresie użytkowania i 

wymiany wiedzy na temat informacji poufnych i danych osobowych, szczególnie w 

odniesieniu do podmiotów prawnych i postępowania z informacjami elektronicznymi, 

niezależnie od tego, czy takie podmioty prawne występują jako podmioty przetwarzające 

informacje chronione czy ich użytkownicy. Szczególną uwagę należy zwrócić na specyficzny 

charakter cyberprzestrzeni i usług świadczonych w oparciu o infrastrukturę komputerową, 

platformy oprogramowania i aplikacje w chmurze. Istnieje potrzeba opracowania 

odpowiednio dostosowanych szablonów dokumentów uzupełniających do umów (załączniki, 

aneksy, klauzule). Szablony te byłyby odpowiednio ujednolicone i przygotowane pod różne 

formy praktycznego zastosowania, wskazując zobowiązanym do ich przestrzegania 

podmiotom, jakich przepisów prawa powinny przestrzegać i określając szczegóły realizacji 

wszystkich zobowiązań najistotniejszych z punktu widzenia ochrony informacji. Taka forma 

dotyczy szczególnie umów, których realizacja lub zawarcie wymaga dostępu do i 

użytkowania informacji chronionych. Uwzględniona byłaby także specyfika cyberprzestrzeni 

i e-usług, a więc warunki użytkowania infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy jako usługi 

(PaaS) i oprogramowania jako usługi (SaaS) Kwestie te analizowane są z perspektywy 

różnych grup informacji chronionych i towarzyszących im wymogów regulacyjnych oraz w 

odniesieniu do specyfiki cyberprzestrzeni i usług w chmurze. Podjęta tematyka obejmuje: 

problemy związane z informacjami, które nie są fizycznie kontrolowane przez właściciela w 

trakcie ich przesyłania, przetwarzania i przechowywania; problemy związane z różnymi 

obowiązkami prawnymi dostawców usług w obrębie różnych ram prawnych (krajowych, 

unijnych, obowiązujących w państwach trzecich); powiązane kwestie dotyczące 

odpowiednich krajowych ram identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji (IAA) 

użytkowników poszczególnych usług elektronicznych w sektorze publicznym i prywatnym. 

 

Cel F.5 Ujednolicenie podejścia do zastosowania zbioru norm ISO/IEC 270006. 

Zbiór norm ISO/IEC 27000 wykorzystywany jest w kilku sektorach społeczeństwa do 

 
6 Zbiór norm międzynarodowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji przyjęty jako chorwacka norma 

„HRN ISO/IEC 27000”. 
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ochrony różnych grup informacji (np. ochrony danych osobowych, ochrony informacji 

nieobjętych klauzulą tajności, wytycznych banku centralnego Chorwacji dla instytucji 

kredytowych, zasad krajowego organu regulacyjnego w zakresie telekomunikacji dla 

dostawców publicznych usług elektronicznych). Właściwe władze sektorowe i organy 

właściwe dla określonych grup informacji chronionych powinny przeanalizować możliwość 

ujednolicenia podejścia i przejęcia pozytywnych doświadczeń i najlepszych praktyk w 

stosowaniu tego samego zbioru norm w różnych kontekstach zastosowania, ale przy bardzo 

podobnych celach ich wprowadzenia. Zapewni to bardziej ekonomiczne rozwiązania dla 

wszystkich podmiotów zobowiązanych do wdrażania przepisów, zapewniając jednocześnie 

lepsze rozumienie najlepszych praktyk bezpieczeństwa i tworząc rozwiązania na szczeblu 

krajowym cechujące się wyższą efektywnością w kwestii bezpieczeństwa. 

 

6.2 Koordynacja techniczna postępowania w przypadku incydentów 

bezpieczeństwa komputerowego (G) 

 

Koordynacja techniczna należy do podstawowych funkcji, które należy zastosować w 

postępowaniu z incydentami bezpieczeństwa komputerowego, które skutkowały zakłóceniem 

dostępności, poufności lub integralności informacji, w celu powrotu do stanu sprzed 

incydentu. Biorąc pod uwagę poziom złożoności technicznej dzisiejszych ataków, kluczowy 

jest wysoki poziom umiejętności technicznych członków CERT7, ponieważ są to organy 

odpowiedzialne za zapobieganie występowaniu incydentów bezpieczeństwa komputerowego i 

reagowanie na nie. Przyszłe usprawnienie organizacji międzysektorowej oraz wymiany 

informacji dotyczących incydentów bezpieczeństwa komputerowego stanowi niezbędny 

warunek efektywnej koordynacji technicznej, biorąc pod uwagę ochronę informacji poufnych 

(statystyka, anonimizacja) do celów postępowania z incydentami lub regularnego 

raportowania oraz uzyskania wyraźniejszego obrazu stanu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 

na szczeblu krajowym w Chorwacji. Wspomniany szczebel krajowy obejmuje konsolidację 

wskaźników statystycznych sektorów społeczeństwa za pośrednictwem właściwych CERT dla 

szczebla krajowego i sektorowego. Usługi i baza użytkowników każdego CERT muszą zostać 

jasno zdefiniowane zgodnie z zasadą subsydiarności w reagowaniu. Zasada ta dotyczy 

czynności jednego lub więcej CERT odpowiedzialnych za infrastrukturę informacyjno-

komunikacyjną, w której doszło do incydentu bezpieczeństwa komputerowego i w której 

podejmuje się działania w kierunku jego rozwiązania. Szczególnie istotne są działania 

prewencyjne, które wymagają niewielkich inwestycji, ale oferują możliwość uzyskania 

znaczących efektów i zapobiegają ogromnym stratom. 

Koordynacja techniczna odgrywa ważną rolę w postępowaniu z incydentami bezpieczeństwa 

komputerowego i ich rozwiązywaniu. Aby usprawnić ten aspekt działań należy realizować: 

Cel G.1 Ciągłe usprawnianie istniejących systemów gromadzenia, analizowania i 

przechowywania informacji na temat incydentów bezpieczeństwa komputerowego oraz 

zapewnianie aktualności pozostałych informacji niezbędnych dla szybkiego i skutecznego 

postępowania z takimi incydentami. 

Gromadzenie, analizowanie i przechowywanie informacji na temat incydentów 

 
7 W kontekście Strategii termin CERT odnosi się do każdej jednostki organizacyjnej (lub podjednostki, w tym 

pojedynczych osób) odpowiedzialnej za koordynację działań dotyczących incydentów bezpieczeństwa komputerowego, 

zapobieganie im i ochronę przed nimi. 
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bezpieczeństwa komputerowego jest niezwykle istotne dla monitorowania trendów i sytuacji 

w krajowej cyberprzestrzeni. Informacje na temat incydentów bezpieczeństwa 

komputerowego gromadzone są w odpowiednich CERT według zasady subsydiarności, a 

następnie są konsolidowane i monitorowane w centralnych organach sektorowych. Biorąc pod 

uwagę specyfikę poszczególnych sektorów społeczeństwa i wybrane obszary 

cyberbezpieczeństwa, zdefiniowane zostaną typy informacji na temat incydentów 

bezpieczeństwa komputerowego, jak również metody i warunki wstępne dla wymiany takich 

informacji pomiędzy centralnymi organami sektorowymi. Centralne organy sektorowe będą 

składać okresowe raporty do Krajowej Rady Cyberbezpieczeństwa8 na temat trendów, 

sytuacji i ważnych incydentów, do których doszło w ostatnim okresie. Centralne organy 

sektorowe będą składać odpowiednie raporty do sektorowych podmiotów zainteresowanych 

na temat incydentów bezpieczeństwa komputerowego. Szczególny nacisk zostanie położony 

na usprawnienie istniejących systemów gromadzenia, analizowania i przechowywania 

informacji dotyczących incydentów. 

Cel G.2 Regularne realizowanie środków zwiększania bezpieczeństwa poprzez wydawanie 

ostrzeżeń i zaleceń. 

Centralnie gromadzone informacje na temat incydentów bezpieczeństwa komputerowego 

muszą być analizowane, wymieniane i przekazywane do właściwych krajowych organów 

regulacyjnych i innych stosownych podmiotów zainteresowanych. W oparciu o analizy tych 

informacji i informacji zgromadzonych w inny sposób, podmioty odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo publicznych systemów informatycznych i organy odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo rządowych systemów informatycznych będą stosować środki zwiększania 

bezpieczeństwa poprzez definiowanie ostrzeżeń i zaleceń. 

 

Cel G.3 Ustanawianie ciągłej wymiany informacji dotyczących incydentów bezpieczeństwa 

komputerowego, jak również istotnych informacji i wiedzy dotyczącej postępowania w 

przypadku konkretnych cyberprzestępstw. 

Informacje dotyczące rozwiązywania przypadków cyberprzestępstw, w których posiadanie 

wchodzą organy ścigania lub organy bezpieczeństwa i wywiadowcze znacząco przyczyniają 

się do stworzenia ogólnego obrazu cyberbezpieczeństwa w Chorwacji, jak również 

usprawniają działania prewencyjne. Konieczna jest więc ciągła wymiana odpowiednich 

informacji pomiędzy tymi organami a właściwymi CERT w dostępnym zakresie, biorąc pod 

uwagę kompetencje i potrzeby stosownych podmiotów zainteresowanych. Poza wymianą 

informacji technicznych, niezbędna jest współpraca w zakresie wiedzy specjalistycznej, 

szczególnie jeśli chodzi o rozwiązywanie bardziej złożonych przypadków przestępstw 

komputerowych. 

 
6.3 Współpraca międzynarodowa (H) 

 
Cyberprzestrzeń i związane z nią technologie oraz wiedza odgrywają coraz większą rolę w 

ogólnym rozwoju społeczeństwa, w tym w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa, 

gospodarczym i społecznym. Klarowna jest potrzeba zastosowania tych samych zasad 

bezpieczeństwa, praworządności i zagwarantowania praw i wolności wszystkim osobom i 

 
8 Patrz rozdział 7. 
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podmiotom prawnym w tym aspekcie działalności w taki sam sposób, w jaki te zasady są 

stosowane poza cyberprzestrzenią. Biorąc pod uwagę fakt, że aspekt międzynarodowy jest 

oczywisty w aspekcie rozwijania, wytwarzania i użytkowania urządzeń informacyjno-

komunikacyjnych, oprogramowania, usług i sieci, istnieje również wyraźna potrzeba 

podejmowania skoordynowanych działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i 

międzynarodowym. 

Interesy krajowe i wszelkie niezbędne działania będą realizowane zgodnie z zasadami, 

wartościami i zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji Republiki Chorwacji, Karty 

Narodów Zjednoczonych, prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa 

humanitarnego oraz odpowiednich ram prawnych i strategicznych obowiązujących w 

Chorwacji i UE, jak również innych międzynarodowych zobowiązań wynikających z 

członkostwa w ONZ, NATO, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 

Europie i innych wielostronnych platform współpracy i inicjatyw. 

Priorytety Chorwacji w obszarze cyberbezpieczeństwa na szczeblu międzynarodowym 

obejmują: 

 

Cel H.1 Zacieśnienie i rozszerzenie współpracy międzynarodowej w obszarach polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa z państwami partnerskimi, zwłaszcza w obrębie UE i NATO, 

ale też z państwami trzecimi. 

Organizacja systematycznej współpracy międzynarodowej pomiędzy różnymi podmiotami 

zainteresowanymi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Koordynacja współpracy 

międzynarodowej powinna być organizowana w taki sposób, aby zharmonizować 

uczestnictwo właściwych organów krajowych w stosownych międzynarodowych spotkaniach 

z organami partnerskimi o podobnych kompetencjach. Współpraca międzynarodowa musi być 

dokumentowana odpowiednimi raportami właściwych władz krajowych, które są kluczowymi 

interesariuszami działań na arenie międzynarodowej. Raporty te powinny podlegać wymianie 

z innymi odpowiednimi podmiotami zainteresowanymi w zakresie cyberbezpieczeństwa o 

tematycznie podobnym zakresie odpowiedzialności. 

 

Cel H.2 Wzmacnianie międzynarodowych ram prawnych, z naciskiem na promowanie i 

usprawnianie realizacji Konwencji Rady Europy i cyberprzestępczości i protokołami do niej. 

Konieczne jest utworzenie ścisłych połączeń pomiędzy różnymi podmiotami 

zainteresowanymi w zakresie cyberbezpieczeństwa, szczególnie z dziedziny dyplomacji i 

sądownictwa, w celu zapewnienia efektywnego uczestnictwa Chorwacji w rozwijaniu 

międzynarodowych ram prawnych i odpowiedniej harmonizacji i rozwoju krajowych ram 

prawnych w tym obszarze. 

 

Cel H.3 Kontynuację i rozwijanie dwustronnej i wielostronnej współpracy w obrębie 

istniejących i przyszłych umów z towarzystwami międzynarodowymi. 

Aby spełnić zobowiązania podjęte przez Chorwację i poprawić krajowe zdolności 

realizowania wspólnych przedsięwzięć w obszarze cyberbezpieczeństwa, konieczne jest 

stworzenie efektywnych i klarownych ram współpracy pomiędzy podmiotami 

zainteresowanymi w zakresie cyberbezpieczeństwa w Chorwacji i partnerami oraz 

stowarzyszeniami międzynarodowymi, przy jednoczesnym przestrzeganiu kompetencji 

krajowych organów zaangażowanych w taką współpracę międzynarodową. 
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Cel H.4 Promowanie koncepcji budowania zaufania w cyberbezpieczeństwie. 

Uczestniczenie w działalności dyplomatycznej w ramach organizacji międzynarodowych i w 

innych formach, aby wspierać starania Chorwacji nakierowane na budowanie zaufania mające 

na celu ograniczenie ryzyka konfliktów spowodowanych wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

 

Cel H.5 Uczestniczenie w międzynarodowych ćwiczeniach cywilnych i wojskowych oraz 

innych programach eksperckich oraz ich organizowanie. 

Uczestniczenie w międzynarodowych ćwiczeniach i spotkaniach eksperckich w zakresie 

cyberbezpieczeństwa i organizowanie ich jest niezbędne dla zapewnienia efektywnego 

rozwoju i wzmocnienia zdolności skoordynowanego reagowania na zagrożenia 

cyberbezpieczeństwa, jak również harmonizacji, badań i usprawnień w zakresie osiągniętego 

poziomu realizacji wspólnej obrony cyberprzestrzeni. Przy organizowaniu i uczestniczeniu w 

takich działaniach niezbędne jest ich realizowanie i koordynowanie w odniesieniu do 

krajowych kompetencji określonych organów jako podmiotów zainteresowanych w zakresie 

cyberbezpieczeństwa Chorwacji. 

 

Cel H.6 Zacieśnianie współpracy w obszarze zarządzania ryzykiem w odniesieniu do 

europejskiej infrastruktury krytycznej. 

Chorwacka ustawa o infrastrukturze krytycznej definiuje pojęcie europejskiej infrastruktury 

krytycznej i określa metody jej wyznaczania i ochrony. Zgodnie z Dyrektywą Rady 

2008/114/WE w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej 

oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony, państwa członkowskie zobowiązane są 

do współpracy, prowadzenia wymiany informacji i doświadczeń oraz najlepszych praktyk w 

celu osiągnięcia najlepszej i najbardziej efektywnej ochrony zidentyfikowanej europejskiej 

infrastruktury krytycznej. 

 

6.4 Edukacja, badania, rozwój i podnoszenie świadomości w 

cyberprzestrzeni (I) 

 

Dążąc do budowania bezpiecznego społeczeństwa i wykorzystania potencjału rynkowego 

bezpieczeństwa informacji i społeczeństwa informacyjnego jako całości, niezbędne jest 

zastosowanie podejścia systemowego do podnoszenia poziomu kompetencji całego 

społeczeństwa w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

Odpowiednie działania edukacyjne muszą być nakierowane na następujące grupy docelowe: 

− Uczestnicy systemu edukacji - konieczne jest zapewnienie, że uczniowie szkół 

podstawowych i średnich oraz studenci uczelni zawodowych i akademickich uzyskają 

wiedzę na temat zagrożeń spotykanych w środowisku wirtualnym; umiejętności i 

kompetencje niezbędne, aby byli oni w stanie bezpiecznie korzystać z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na wszystkich poziomach edukacji formalnej i mieli 

świadomość potrzeby ochrony danych osobowych. 

− Różne grupy ludności - w tym wszystkie grupy ludności uczące się o bezpieczeństwie 
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informacji w ramach kształcenia ustawicznego i podnoszenie ich świadomości potrzeby 

ochrony informacji; 

− Administratorzy danych, odbiorcy danych osobowych, podmioty przetwarzające dane i 

wszelkie inne osoby wchodzące w kontakt z krajową infrastrukturą krytyczną i bazami 

danych zawierającymi grupy informacji chronionych - należy zapewnić lepszy poziom 

edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa i podnosić świadomość potrzeby ochrony 

informacji elektronicznych. 

− Eksperci, którzy zajmują się bezpieczeństwem informacji - opracowywanie programów 

studiów magisterskich, podyplomowych i specjalizacji zgodnie z potrzebami rynku. 

 
Aby osiągnąć cele Strategii, należy zrealizować następujące działania w obszarach edukacji, 

badań, rozwoju i podnoszenia świadomości społecznej: 

 
1. Nawiązanie połączeń pomiędzy wszystkimi instytucjami edukacyjnymi w celu 

systematyzacji kierunków i programów oraz uniknięcia niepotrzebnego nakładania się 

lub realizacji niskiej jakości programów nauczania w zakresie bezpieczeństwa 

informacji. Konieczne jest połączenie ze sobą takich instytucji jak Państwowa Szkoła 

Administracji Publicznej, Akademia Policyjna i Akademia Sądownicza z uczelniami, 

szczególnie jednostkami o ugruntowanych i cechujących się wysoką jakością 

programach w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, 

cyberprzestępczości itd. 

2. Podniesieniu poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa informacji we wszystkich 

grupach społecznych dzięki kampaniom obejmującym media publiczne. 

3. Mając na względzie niewystarczającą wiedzę uczniów na temat cyberbezpieczeństwa, 

który poruszany jest tylko na zajęciach informatyki, należy wprowadzić treści 

związane ze świadomością cyberbezpieczeństwa do innych przedmiotów szkolnych w 

ramach podejścia interdyscyplinarnego. 

4. Zwrócenie uwagi uczniów i rodziców na zagrożenia społeczeństwa informacyjnego 

podczas lekcji godziny wychowawczej, zebrań rodziców, wykładów tematycznych i 

innych zajęć pozalekcyjnych. 

5. Włączenie zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem w programy rozwoju 

zawodowego dla nauczycieli. 

6. Włączenie zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem w danej dziedzinie w 

programy szkoleniowe dla urzędników publicznych. 

7. Zobowiązanie dostawców usług elektronicznych do przekazywania informacji na 

temat konsekwencji czynników ryzyka i mechanizmów ochrony dla danego produktu 

lub usługi. Zobowiązanie dostawców usług do uwzględnienia środków 

bezpieczeństwa i przekazywania informacji na temat kwestii związanych z 

bezpieczeństwem oraz wpływu tych kwestii na usługi lub produkty w sposób 

zrozumiały dla użytkownika. 

8. Zdefiniowanie strategicznych sektorów badań w obszarze bezpieczeństwa informacji 

(z punktu widzenia technologii, metod, algorytmów, urządzeń, oprogramowania i 

sprzętu używanych do obrony i ataku). Zachęcanie do tworzenia zespołów i projektów 
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badawczych w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z wytycznymi dla 

obszarów strategicznych interesów Republiki Chorwacji, realizujących badania i 

wdrożenia. Stworzenie możliwości strategicznych dla Chorwacji w zakresie badań, 

rozwoju, wytwarzania, weryfikacji, oceny i analizy fachowej w obszarze 

bezpieczeństwa informacji. Usprawnienie komunikacji pomiędzy sektorem 

akademickim, prywatnym i publicznym oraz wymiany informacji w związku z 

bezpieczeństwem informacji. 

 

Podstawowe cele Chorwacji związane z edukacją, badaniami, rozwojem i podnoszeniem 

świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa są następujące: 

 

Cel I.1 Rozwijanie zasobów ludzkich w obszarze bezpieczeństwa technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

Niezbędne jest systematyczne edukowanie osób uczestniczących w realizacji programów 

edukacyjnych (nauczycieli, wykładowców, dyrektorów placówek, doradców i innych osób) na 

temat cyberbezpieczeństwa. Elementy cyberbezpieczeństwa muszą zostać włączone do 

formalnych programów kształcenia i być systematycznie realizowane, szczególnie w czterech 

głównych grupach wiekowych, od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe i średnie, aż po 

uczelnie wyższe. Należy zachęcać młodzież do rozwiązywania kwestii związanych z 

bezpieczeństwem informacji w sposób zgodny z prawem. Należy sprzyjać tworzeniu 

kierunków studiów magisterskich, doktoranckich i specjalizacji związanych z tematyką 

cyberbezpieczeństwa. Konieczne jest planowanie i realizowanie specjalistycznych szkoleń dla 

urzędników państwowych, personelu technicznego i innych pracowników z wykorzystaniem 

różnych metod komunikacji i technologii informacyjnych lub realizowanie działań na rzecz 

ich ochrony i ochrony użytkowników. 

 
Cel I.2 Rozwijanie i podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 

Konieczne jest ustanowienie mechanizmów sprzyjających ciągłej świadomości na temat 

bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni wśród jej użytkowników i dostawców usług. 

Aby dotrzeć do większej grupy odbiorców należy uruchomić ukierunkowane kampanie 

edukacyjne. Zgodnie z instrukcjami sektorowych organów regulacyjnych, dostawcy usług 

będą realizować dodatkowe działania dla utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony 

własnej i użytkowników. 

 
Cel I.3 Rozwijanie krajowych zdolności, badania i stymulowanie gospodarki. 

Rozwijanie krajowych zdolności w różnych obszarach bezpieczeństwa informacji musi być 

stymulowane, zarówno w sektorze akademickim, poprzez badania, jak i w sektorze 

prywatnym, poprzez opracowywanie nowych produktów i usług. Organy rządowe będą 

stosować skoordynowane podejście do stymulowania partnerstw publiczno-prywatnych, 

łącząc sektor akademicki, państwowy i prywatny oraz prezentując i promując na rynku 

światowym rozwiązania opracowane w Chorwacji. 
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7. REALIZACJA STRATEGII 

Plan działań w zakresie realizacji Strategii, przygotowany w celu wdrożenia Strategii, zawiera 

opis zdefiniowanych celów strategicznych i określa środki wdrażania niezbędne do 

osiągnięcia tych celów oraz właściwe organy i wykaz terminów ich wdrożenia. 

Plan działań w zakresie realizacji Strategii umożliwia systematyczny nadzór nad realizacją 

Strategii i służy jako mechanizm kontroli, który wskazuje czy dany środek został wdrożony w 

całości i odniósł pożądany skutek, czy też powinien on zostać określony na nowo zgodnie z 

nowymi wymogami. 

W celu ustalenie w odpowiednim czasie, czy Strategia osiąga odpowiednie rezultaty, a więc 

czy określone w niej cele są wypełniane, a ustanowione środki wdrażane w planowanym 

czasie, niezbędne jest opracowanie systemu ciągłego monitorowania realizacji Strategii i 

Planu działań, co wiąże się także ze stworzeniem mechanizmu koordynacji pracy wszystkich 

właściwych organów rządowych nad tworzeniem odpowiednich polityk i w zakresie ich 

reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni. 

W celu sprawdzania i poprawy realizacji Strategii i Planu działań w zakresie jej realizacji, 

Rząd Republiki Chorwacji ustanowi Krajową Radę Cyberbezpieczeństwa9 (zwaną dalej 

„Krajową Radą”), która będzie odpowiadać za: 

− systematyczne monitorowanie i koordynowanie wdrażania Strategii i omawianie 
wszelkich kwestii dotyczących cyberbezpieczeństwa, 

− proponowanie środków usprawnienia realizacji Strategii i Planu działań w zakresie 
realizacji Strategii, 

− proponowanie organizacji krajowych ćwiczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa, 

− wydawanie zaleceń, opinii, sprawozdań i wytycznych związanych z realizacją Strategii i 

Planu działań oraz 

− proponowanie zmian w Strategii i Planie działań lub proponowanie przyjęcia nowej 

Strategii i planów działań zgodnie z nowymi wymogami. 

 

W oparciu o wymagania opisane dla kwestii zarządzania kryzysowego w obszarze 

cyberbezpieczeństwa, Krajowa Rada będzie odpowiadać za: 

− zajmowanie się kwestiami kluczowymi dla zarządzania kryzysowego w obszarze 
cyberbezpieczeństwa i proponowanie środków zwiększających efektywność działań, 

− analizowanie raportów dotyczących stanu bezpieczeństwa przedkładanych przez Grupę 

Koordynacji Operacyjnej i Technicznej Cyberbezpieczeństwa, 

− wydawanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa, 

− definiowanie planów działań w razie kryzysu cybernetycznego, 

− wydawanie programów i planów działań dla Grupy Koordynacji Operacyjnej i 
Technicznej Cyberbezpieczeństwa i kierowanie jej pracami. 

Aby zapewnić wsparcie pracy Krajowej Rady, Rząd Republiki Chorwacji ustanowi Grupę 

 
9 Panel międzyministerialny złożony z upoważnionych przedstawicieli właściwych organów odpowiadających za 

politykę sektorową i koordynację. 



28 z 31 
 

Koordynacji Operacyjnej i Technicznej Cyberbezpieczeństwa10, która odpowiada za: 

− monitorowanie stanu bezpieczeństwa krajowej cyberprzestrzeni w celu wykrywania 

zagrożeń mogących skutkować kryzysem cybernetycznym, 

− wydawanie raportów w sprawie stanu cyberbezpieczeństwa, 

− proponowanie planów działań w razie kryzysu cybernetycznego, 

− wykonywanie innych obowiązków zgodnie z wydanymi programami i planami działań. 

Przedstawiciele organu międzyministerialnego, jakim jest Grupa Koordynacji Operacyjnej i 

Technicznej Cyberbezpieczeństwa, wspólnie zapewniają dostęp do informacji operacyjnej w 

odpowiednim zakresie w celu prowadzenia skoordynowanych działań w trakcie kryzysu 

cybernetycznego. 

 

Podmioty, którym powierzono realizację środków ujętych w Planie działań w zakresie 

realizacji Strategii są odpowiedzialne za monitorowanie i gromadzenie informacji 

dotyczących realizacji i efektywności zastosowanych środków i są zobowiązane do 

corocznego składania skonsolidowanych raportów Krajowej Radzie, nie później niż na koniec 

pierwszego kwartału danego roku za rok poprzedzający lub, o ile to konieczne, na życzenie 

Krajowej Rady, w krótszych odstępach czasu. 

 

Krajowa Rada będzie przedkładać raporty z wdrażania Planu działań w zakresie realizacji 

Strategii Rządowi Republiki Chorwacji nie później niż na koniec drugiego kwartału danego 

roku za rok poprzedzający. 

 

Strategia będzie rewidowana po trzech latach realizacji w oparciu o raporty podmiotów 

wdrażających środki określone w Planie działań w zakresie realizacji Strategii. Krajowa Rada 

będzie przedkładać Rządowi Republiki Chorwacji skonsolidowany raport zawierający 

proponowane zmiany w Strategii nie później niż na koniec roku, w którym Strategia będzie 

rewidowana.

 
10 Panel międzyministerialny złożony z upoważnionych przedstawicieli właściwych organów posiadających 

kompetencje operacyjne i techniczne. 
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ZAŁĄCZNIK: TERMINY I AKRONIMY 

 

Terminy 

 
Upoważnieni użytkownicy informacji chronionych - użytkownicy informacji chronionych, 

których upoważnienie, tj. prawo do użytkowania, opiera się na podstawie prawnej lub 

umownej, a którzy nie są podmiotami odpowiedzialnymi za informacje chronione ani 

podmiotami przetwarzającymi informacje chronione. 

Incydent bezpieczeństwa komputerowego – jedno lub więcej zdarzeń związanych z 

bezpieczeństwem komputerowym, które zakłóciło lub obecnie zakłóca bezpieczeństwo 

systemu informacyjnego. 

Poświadczenia - zbiór informacji używanych do wprowadzenia użytkownika usługi 

elektronicznej, który służy jako dowód weryfikacji tożsamości elektronicznej (e-ID), w celu 

udzielenia dostępu do usług elektronicznych (e-usług). 

Krytyczna infrastruktura informacyjno-komunikacyjna - systemy informacyjno-

komunikacyjne, których zakłócone funkcjonowanie w istotny sposób zaburzyłoby pracę 

jednej lub więcej krytycznych infrastruktur krajowych. 

Cyberprzestępczość (przestępczość komputerowa) - przestępstwa dotyczące systemów 

komputerowych, wsparcia oprogramowania i danych; popełnione w cyberprzestrzeni z 

wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Kryzys cybernetyczny - zdarzenie lub zdarzenia w cyberprzestrzeni, które mogą 

spowodować lub już spowodowały istotne zakłócenie życia społecznego, politycznego i 

gospodarczego w Chorwacji. Taka sytuacja może ostatecznie wpłynąć na bezpieczeństwo 

osób i systemu demokratycznego, stabilność polityczną, gospodarkę, środowisko i inne ważne 

kwestie, takie jak bezpieczeństwo narodowe czy ogólnie rozumiana obronność. 

Cyberbezpieczeństwo - obejmuje działania i środki mające na celu utrzymanie poufności, 

integralności i dostępności informacji i systemów w cyberprzestrzeni. 

Cyberprzestrzeń - przestrzeń, w której odbywa się komunikacja pomiędzy systemami 

informacyjnymi. W kontekście niniejszej Strategii, obejmuje ona Internet i wszystkie systemy 

do niego podłączone. 

Elektroniczna infrastruktura informacyjno-komunikacyjna - obejmuje systemy 

komputerowe i komunikacyjne oraz wsparcie oprogramowania służące do transmisji, 

przetwarzania i przechowywania danych. 

Elektroniczne usługi informacyjno-komunikacyjne - usługi komercyjne i niekomercyjne 

świadczone przy użyciu systemów informacyjno-komunikacyjnych. 

Elektroniczne usługi finansowe - usługi finansowe świadczone bezpośrednio użytkownikom 

przez upoważnionych przez nich dostawców za pośrednictwem elektronicznej infrastruktury 

informacyjno-komunikacyjnej (np. bankowość internetową i mobilną, bankomaty, systemy 

EFTPOS). 
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Dostawcy elektronicznych usług finansowych - podmioty upoważnione przez właściwe 

organy do świadczenia elektronicznych usług finansowych. 

Podmioty odpowiedzialne za informacje chronione - właściciele i administratorzy 

informacji chronionych. 

Usługi finansowe - usługi w zakresie bankowości, transferu środków, rynku papierów 

wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ubezpieczeń, leasingu 

i faktoringu. 

Rządowa infrastruktura informatyczna - obejmuje wspólną rządową bazę danych służącą 

do bezpiecznej wymiany informacji oraz narzędzia wymiany informacji, takie jak metarejestr, 

normy techniczne, klasyfikacje, rejestry publiczne, NIAS, system e-Citizens oraz sieci 

rządowej infrastruktury informatycznej HITRONet i CARNet. 

System identyfikacji i uwierzytelniania - system służący do ustalenia i weryfikacji 

tożsamości osób, urządzeń lub usług w systemach informatycznych. 

Informacje - różne grupy zapisów elektronicznych stanowiące wartość dla operujących nimi 

użytkowników. 

Bezpieczeństwo informacji - status poufności, integralności i dostępności informacji 

osiągnięty poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

Internet - globalna sieć łącząca różne sieci komputerowe działające w oparciu o protokół 

TCP/IP (jak CARNet czy HITRONet w Chorwacji). 

Informacje chronione - informacje, które, ze względu na treść, mają szczególne znaczenie 

dla wartości chronionych w demokratycznym społeczeństwie, w związku z czym są one 

uznawane przez państwo za informacje poufne, informacje nieobjęte klauzulą poufności, dane 

osobowe lub tajemnice handlowe, do których zastosowanie mają szczególne wymagania w 

odniesieniu do takich cech tych informacji jak poufność, integralność, dostępność i 

prywatność. 

Przetwarzanie informacji chronionych - każde działanie lub zbiór działań dotyczących 

informacji chronionych, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, porządkowanie, dostosowanie, 

modyfikowanie, wycofywanie, konsultowanie, użytkowanie, transmitowanie, publikowanie 

lub udostępnianie w inny sposób, uzgadnianie lub zestawianie, blokowanie, wymazanie lub 

niszczenie oraz przeprowadzanie operacji logicznych, matematycznych i innych na takich 

informacjach. 

Podmioty przetwarzające informacje chronione - osoby prywatne lub podmioty prawne, 

organy państwowe lub inne podmioty, które przetwarzają informacje chronione w imieniu 

podmiotu odpowiedzialnego za informacje chronione. 

Środki bezpieczeństwa - ogólne zasady ochrony informacji wdrożone w aspekcie fizycznym. 

technicznym lub organizacyjnym. 

Informacje wrażliwe - grupy informacji wykorzystywanych wyłącznie w celach urzędowych 

lub grupy informacji chronionych przez stosowne przepisy, jednak nie posiadające cechy 

poufności (np. dane osobowe lub informacje bez klauzuli poufności, tj. informacje oznaczone 

wyłącznie do użytku urzędowego). 
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Akronimy 

CARNet Chorwacka sieć badawcza – akademicka infrastruktura 

sieciowa. 

CERT (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa). Powszechnie 

stosowany akronim określający grupę ekspertów odpowiedzialnych za 

postępowanie w przypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa w 

sieciach komputerowych. W kontekście niniejszej Strategii, akronim 

CERT odnosi się do każdej jednostki organizacyjnej, podjednostki lub 

osoby odpowiedzialnej za koordynację, zapobieganie i ochronę przed 

zagrożeniami komputerowymi dla bezpieczeństwa systemów 

informacyjnych. W praktyce międzynarodowej poza akronimem CERT 

funkcjonuje również CSIRT (Zespół Reagowania na Incydenty 

Bezpieczeństwa Komputerowego). 

Croatian 

Internet eXchange 

(CIX) 

Chorwackie krajowe centrum wymiany internetowej znajdujące się w 

Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym (Srce) dostępne dla 

wszystkich dostawców usług internetowych w Chorwacji (dla 

komercyjnych i niekomercyjnych sieci prywatnych). 

EFU Elektroniczne usługi finansowe. 

e-Obywatele System e-Obywatele (e-Građani) jest częścią rządowego systemu 

informacyjnego. Obejmuje on centralny portal państwowy, krajowy 

system identyfikacji i uwierzytelniania i system osobistej skrzynki 

pocztowej użytkownika. 

UE Unia Europejska 

e-usługa Usługa elektroniczna. 

EUROJUST Europejska Jednostka Współpracy Sądowej. 

EUROPOL Europejski Urząd Policji. 

System EFTPOS Elektroniczny transfer środków w punkcie sprzedaży – terminal 

płatności bezgotówkowych w punkcie sprzedaży, który przetwarza 

transakcje elektronicznie. 

HITRONet Komputerowa sieć komunikacyjna organów administracji państwowej. 

ISO/IEC 27000 Zbiór międzynarodowych norm w obszarze zarządzania bezpieczeństwem 

informacji, 

przyjęty jako chorwacka norma „HRN ISO/IEC 27000”. 

NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 

NIAS Krajowy system identyfikacji i uwierzytelniania. 

OIB Osobisty numer identyfikacyjny. 

Strategia Narodowa Strategia Cyberbezpieczeństwa 

 


